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       “Novotel’ - 21.01.2012 - Otwarte Mistrzostwa KKF Poznañ

Odby³o siê kolejne spotkanie w Poznaniu. 
Ka¿de spotkanie fajczarskie ma swój klimat, 
dla mnie spotkania w Poznaniu s¹ takie ... 
domowe.
W konkursie fajkowym zwyciê¿y³ (z czasem 
2:00:05) Miros³aw Wawrzyniak z klubu
zielonogórskiego. Miejsce drugie zaj¹³ 
Damian Mucha i jako najlepszy cz³onek 
KKF Poznañ, zosta³ nowym mistrzem klubu. 
W zawodach wziê³o udzia³ 42 zawodników, 
w tym Renata i Gintaras Racyla z Kaunas 
Pipeclub (Litwa) oraz Jerzy Grodek i Grzegorz
Mazur z Dan Pipe Wriezen (Niemcy)
Po wrêczeniu dyplomów i rozdaniu nagród 
by³ czas na  obiadek, po którym chêtni 
wystartowali w konkursie wolnego palenia 
cygara. Konkurs ten wygra³ Julian Drabent 
z Koniñskiego Klubu Fajki.
Poniewa¿ ostatni konkurs palenia cygar jaki 
odby³ siê w Bydgoszczy,wzbudzi³ sporo 
kontrowersji, wprowadzono regulamin, 
maj¹cy na celu pokazanie, ¿e palenie cygara 
jest szlachetn¹ sztuk¹ spopielania tytoniu,
odst¹piono wiêc od mierzenia tzw. “knota”.
Gintaras Racyla z Litwy zosta³ przez jury 
konkursu wybrany “mister-em elegancji”.

Tabele wyników znajdziecie na stronie RPKF
(http://rpkf.org/).

Mistrz KKF Poznañ
Damian Mucha
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Sposoby za¿ywania tytoniu
Pierwsi podró¿nicy - odkrywcy, którzy dotarli do Nowego Œwiata, spotkali tam 
tubylców, racz¹cych siê na ró¿ne sposoby nieznanymEuropejczykom zielem:
- palili dziwnie pachn¹ce liœcie w pod³u¿nych, przypominaj¹cych muszkiety 
przedmiotach (pierwowzór naszej fajki), 
- palili je w do³kach ziemnych,wdychaj¹c dym przez 
wydr¹¿one ga³¹zki (drewniane rurki), 
- palili zwiniête w rulon okryty z zewn¹trz liœæmi kukurydzy “sik’ar”, 
- wci¹gali do nosa proszek z wysuszonych liœci
- oraz ¿uli liœcie roœliny nazwanej póŸniej tytoniem. 
Przez setki lat niewiele zmieni³y siê sposoby raczenia tytoniem.

1.Fajka

W poprzednich numerach skupiliœmy siê g³ównie na tytoniu do fajki tradycyjnej. 
Nale¿y wspomnieæ równie¿ o mi³oœnikach palenia w fajce wodnej (shisha, 
narghila, hookah). Najogólniej rzecz ujmuj¹c, tytoñ do fajki wodnej jest 
nas¹czany melasami owocowo-kwiatowymi. Niestety 
ten aromatyczny tytoñ jest prawdopodobnie bardziej 
szkodliwy ni¿ papierosy, tak przynajmniej twierdzi 
WHO czyli Miedzynarodowa Organizacja Zdrowia.
Myœlê, ¿e w którymœ z kolejnych numerów, 
przybli¿ymy “s³odkie” palenie.

2.Cygaro

Dzisiejsze okreœlenie “cygaro” prawdopodobnie pochodzi z jêzyka Majów
od s³owa “sik’ar”, okreslaj¹cego w³aœnie palenie tytoniu. 
U³o¿one rurkowato, spreparowane i sklejone zwiniête liœcie tytoniu,
u¿ywane do palenia. Wytwarzane s¹ z najlepszych tytoni, rêcznie lub 
maszynowo. Posiadaj¹ najró¿niejsze wymiary wyra¿ane z calach 
(d³ugoœæ/obwód) oraz najrozmaitsze kszta³ty (proste, zwê¿aj¹ce siê 
b¹dŸ skrêcane).Cygara zwijane rêcznie osi¹gaj¹ czasami 
imponuj¹ce ceny. 
Najbardziej znan¹ i cenion¹ mark¹ jest Cohiba.
Markowe cygara s¹ pakowane w pude³ka z drewna 
cedowego,które pog³êbiaj¹ aromat cygar i chroni¹ je 
przed wyschniêciem.
O cygarach mo¿na powiedzieæ wiele - w przysz³oœci 
poœwiêcimy temu tematowi osobnych kilka stron.
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3.Cygaretka

                                              Wyrób tytoniowy, podobny w wygl¹dzie do 
                                              ma³ego cygara ze wzglêdu na wykorzystanie 
                                              jako warstwê zewnêtrzn¹ kawa³ka liœcia tytoniu. 
                                              Cygaretki czêsto wyposa¿one s¹ w ustnik 
                                              (tekturowy, plastikowy lub z delikatnego drewna 
                                              - np. brzozowego) albo filtr.
                                             Cygaretka zawiera  oko³o 3 gramy tytoniu. 
                                             Ich d³ugoœæ waha siê w granicach od 7 do 10cm, 
                                             a œrednica wynosi 5 do 8mm (dla porównania 
                                             papieros zawiera mniej ni¿ 1g tytoniu). Cygaretki 
                                             wytwarzane s¹ maszynowo, co pozwala na 
                                             obni¿enie kosztów produkcji. Oczywiœcie 
wystêpuj¹ cygaretki naturalne jak i aromatyzowane (najczêœciej vanilia, 
czekolada). 

4.Tabaka

Sproszkowany tytoñ z dodatkiem olejków zapachowych, który konsument 
za¿ywa przez wci¹gniêcie do nosa, aby nikotyna zawarta w sproszkowanych 
liœciach wch³onê³a siê przez œluzówki jamy nosowej: podra¿nienie œluzówki 
mo¿e spowodowaæ reakcjê w postaci kichania oraz ³zawienia.
Zwykle tabakê wci¹ga siê nosem, uprzednio wysypuj¹c na grzbiet d³oni 
w miejsce pomiêdzy kciukiem, palcem wskazuj¹cym a nadgarstkiem lub 
                                                    miejsce zwane: tabakiera anatomiczna 
                                                    - jest to do³ek jaki powstaje pomiêdzy 
                                                    œciêgnami biegn¹cymi do kciuka, po jego 
                                                    uniesieniu. Innym sposobem za¿ywania 
                                                    jest wci¹ganie szczypty tabaki trzymanej 
                                                    w palcach (wskazuj¹cym i kciukiem). S¹ te¿ 
                                                    (szczególnie wœród m³odzie¿y) entuzjaœci 
                                                    za¿ywania tabaki w taki sposób jak za¿ywa 
                                                    siê kokainê czy amfetaminê, to znaczy przez 
                                                    wci¹ganie wysypanej porcji za pomoc¹ rurki.
Oczywiœcie jak wszystkie u¿ywki i tabaka ma swoje akcesoria, jest to przede 
wszystkim tabakiera. Powstawa³y przepiêkne dzie³a sztuki u¿ytkowej, 
tworzone z drogich kruszców, przy u¿yciu kamieni szlachetnych, z³ocone, 
emaliowane itd



5.Tytoñ do ¿ucia

Cortez w 1512 roku spotka³ Indian ¿uj¹cych tytoñ. ¯ucie tytoniu by³o 
zwyczajem dosyæ powszechnym w USA w XIX wieku. Dzisiaj uwa¿a siê, 
¿e jest to sposób za¿ywania nikotyny przeznaczony dla ludzi pracuj¹cych 
w górnictwie czy przemyœle chemicznym, czyli tam, gdzie nie mo¿na u¿ywaæ 
otwartego ognia. Tytoñ do ¿ucia jest pierwowzorem gumy do ¿ucia.

6.Snus 

                                         To popularna na terenie Skandynawii szczególnie 
                                         w Szwecji u¿ywka, sporz¹dzana na bazie tytoniu 
                                         (oczywiœcie znana jest na ca³ym œwiecie).Postaci¹ 
                                         przypomina bêd¹c¹ w sprzeda¿y w Polsce tabakê, 
                                         jednak w odró¿nieniu od niej za¿ywana jest doustnie, 
                                         przez umieszczenie za górn¹ lub doln¹ warg¹, sk¹d 
                                         nastêpuje wch³anianie nikotyny. Snus sporz¹dza siê 
                                         z mieszaniny wysuszonych liœci tytoniu i soli, która 
                                         nawil¿ana jest gor¹c¹ par¹ wodn¹. Gotowy produkt 
                                         zawiera oko³o 50% wody i powinien byæ 
                                         przechowywany w lodówce.
                                         Na rynku znajduj¹ siê w sprzeda¿y dwie podstawowe 
                                         formy snusu:
                                         - original snus -  luŸny snus - wilgotny proszek, który 
                                         po uformowaniu palcami lub specjalnym urz¹dzeniem 
                                         prismaster, umieszcza siê za górn¹ warg¹,
                                         - portionssnus - snus porcjowany - sprzedawany 
                                         w celulozowych woreczkach, nieco podobnych do 
                                         tych u¿ywanych do parzenia herbaty, jednak znacznie 
                                         od nich mniejszych. Porcjowany snus wystêpuje w 
                                         formie suchej i mokrej. Prosty sposób bezdymnego 
                                         za¿ywania nikotyny, do tego nie trzeba ¿uæ, ssaæ 
                                         i spluwaæ :)
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7.Papieros

                                                      Od samego pocz¹tku bytnoœci tytoniu 
                                                      w Europie zdarza³o siê, ¿e palono tytoñ 
                                                      owiniêty w kawa³ek papieru, oko³o 1750 roku 
                                                      w Hiszpanii produkowano specjalny papier 
                                                      do zawijania tytoniu. Ale o papierosie mo¿na 
                                                      mówiæ dopiero od 1830 roku, kiedy to podczas 
                                                      wojny egipsko-tureckiej, obsada egipskiego 
                                                      dzia³a wykorzystywa³a papierowe gilzy do 
                                                      formowania ³adunków prochowych. 
Gilzy (oczywiœcie du¿o mniejsze) zaczêto wykorzystywaæ do produkcji 
papierosów. Pierwsza maszyna do produkcji papierosów zosta³a zbudowana
w 1880 przez Jamesa Alberta Bonsacka (opatentowana rok póŸniej) Niektóre
Ÿród³a podaj¹, ¿e w 1876 roku Albert H. Hook skonstruowa³ tak¹ maszynê.
Od tego czasu pod wp³ywem reklamy, fajka i cygaro zaczê³y ustêpowaæ 
pola papierosowi. 
Papieros to oko³o 1g mieszanki tytoniowej w okrywie celulozowej, 
dziœ praktycznie nie spotyka siê papierosów bez filtra.

8.Bidi

                            Bidi s¹ produkowane w Indiach i eksportowane na ca³y œwiat. 
                            S¹ one wykonane z tytoniu zawiniêtego w wysuszony liœæ 
                            tandu i zwykle nie maj¹ filtra. Bidi nie s¹ jeszcze popularne 
                            w Europie, chocia¿by z uwagi na obowi¹zuj¹ce tu normy. 
                            Bidi zawieraj¹ wielokrotnie wiêcej szkodliwych substancji 
                            ni¿ papierosy.
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                            Kobieta i fajka cz.2
Kobieta pojawi³a siê równie¿ na fajce/cygarniczce 
tak w formie rzeŸby jak i obrazu. 

Kobietê z fajk¹ mo¿na spotkaæ na ca³ym œwiecie
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W tym numerze by³y fajczarki, nastêpnym numerze spotkamy fajkarki.



Znane postaci i fajka

TITO - Josip Broz Tito (ur.07.05.1892 w Kumrovcu, 25.05 
wg oficjalnego aktu urodzenia, zm.04.05.1980 w Lublanie).
Przywódca Socjal. Fed. Rep. Jugos³awii od 1945 a¿ do 
swojej œmierci. Podczas IIWŒwiat. - Tito zorganizowa³ 
antyfaszystowski ruch oporu. PóŸniej by³ za³o¿ycielskim 
cz³onkiem Kominformu, ale opieraj¹c siê sowieckim 
wp³ywom sta³ siê jednym z za³o¿ycieli i promotorów 
ruchu pañstw niezaanga¿owanych.

Umberto Eco - (ur. 5 stycznia 1932 w Alessandrii) – w³. filozof, 
mediewista, pisarz i felietonista, eseista, bibliofil.
Rozs³awi³a go twórczoœæ beletrystyczna. Jego “Imiê Ró¿y” 
stanowi przyk³ad powieœci otwartej, stymuluj¹cej czytelnika 
do w³asnych interpretacji
Eco zosta³ uhonorowany licznymi tytu³ami doktora honoris 
causa (do 2005 by³o ich 32), miêdzy innymi przez Akademiê 
Sztuk Piêknych w Warszawie (1996).

Sigmund Freud - (w³aœciwie Sigismund Schlomo Freud, 
ur.06.05.1856 w Pøíborze, zm.23.09.1939 w Londynie) 
– austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
Mia³ ogromny, wci¹¿ ¿ywy wp³yw na nauki o kulturze, 
religioznawstwo i inne nauki spo³eczne. Zajmowa³ siê tak¿e 
neurologi¹. We wczesnym okresie pracy naukowej 
opublikowa³ artyku³ na temat pora¿enia mózgowego 
dzieciêcego i afazji.

Tex Morton - (ur. siê jako Robert William Lane w Nelson, 
New Zealand 30.08.1916; zm.23.07.1983) - pionier australijskiej 
muzyki country. 
Wyst¹pi³ równie¿ w filmie “Goodbye Paradise” i serialu “Waterloo 
Station”.

Rosalie Anderson "Andie" MacDowell (ur.21.04.1958 w 
Gaffney w stanie Karolina Po³udniowa) – amerykañska 
aktorka i by³a modelka.
Zagra³a m.in. w filmach  : Ognie Œw. Elma” - 1985, “Zielona 
karta” i “Hudson Hawk” - 1990, “Dzieñ Œwistaka” - 1993, 
“Cztery wesela i pogrzeb” oraz “Wystrza³owe dziewczyny” 
- 1994, “Rodzinka z piek³a rodem” - 1995,  “Wpadka” -2001.



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

tel. 668-698-376

¯yczê wszystkim Kole¿ankom i Kolegom po fajce, by wci¹¿ powiêkszli
swoje zbiory fajek i fajkowych precjozów, by trafiki oferowa³y nam 
nowe tytonie z ca³ego œwiata, dziêki czemu nie bêdziemy ustawaæ

w poszukiwaniach naszego tytoniowego graala.

Pomimo niepomyœlnych wiatrów spychaj¹cych nas na mieliznê 
spo³eczeñstwa, nie wstydŸmy siê swojej pasji. 

Fajczarstwo to nie tylko palenie tytoniu, ale poznawanie historii, 
kultury i sztuki.

20 lutego Miêdzynarodowy Dzieñ Fajczarza


