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19 maj - Wriezen
W kamiennej sali Malzfabrik przy Kanalstr.10 we Wriezen odby³o siê 
jubileuszowe spotkanie Wriezener Open 2012. W konkursie wystartowa³o 
23 fajczarzy z Niemiec i Polski w tym jedna kobieta. Nad w³aœciwym 
przebiegiem konkursu czuwa³o polsko-niemieckie jury.
1. Henryk Rogalski, KKF Poznañ, 02:01:19
2. Cezary Zem³o, KMF Szamotu³y, 01:41:26
3. Mariusz Strelczuk, DAN PIPE Wriezen, 01:39:10

19 maj - Kaszebsko Pipa
Podczas VI Otwartych Klubowych Mistrzostw Kaszub w Wolnym Paleniu 
Fajki „Kaszëbskô Pipa” 2012 w dwóch konkursach zapali³o odpowiednio 
30 i 29 fajczarzy w tym dwie kobiety. 
Dominatorzy:
Fajka gliniana („Kaszëbskô Pipa”)
1. Julian Drabent (Konin) oraz Tomasz Stefaniak (£ódŸ) 
– czas obu panów – 00,44’31
2. Kazimierz Muchowski (S³upsk) – 00,37’37
3. Kazimierz Marsza³kowski (Kartuzy) – 00,37’14
Fajka drewniana (Pipa z Kasztana)
1. Julian Drabent (Konin) – 01,25’38
2. Kazimierz Muchowski (S³upsk) – 01,20’29
3. Tomasz Stefaniak (£ódŸ) – 01,03’00

26 maj - Zaj¹czkowo
W Zaj¹czkowie spotka³o siê przy fajce 36 uczestników podczas konkursu 
zorganizowanego przez Klub Mi³oœników Fajek z Szamotu³. Wœród 
uczestników znalez³y siê dwie kobiety oraz goœcie z zagranicy - fajczarze 
z Pipe Club Lille z Francji i Dan Pipe Club Wriezen z Niemiec.
Podium:
1. Sosnowski Leszek, Zielonogórski Klub Fajki, 1:54:08
2. Wawrzyniak Miros³aw. Zielonogórski Klub Fajki, 1:48:43
3. Koz³owski Krzysztof, Koniñski Klub Fajki, 1:47:01



2

                                     Tytoñ do fajki wodnej

Tytoñ do fajki wodnej jest specjaln¹ kompozycj¹ tytoniu szlachetnego, 
aromatów smakowych, gliceryny oraz melasy. Warto wspomnieæ, ¿e obok 
tytoniu najdro¿szym sk³adnikiem jest w³aœnie aromat nadaj¹cy smak. Mówi siê, 
¿e jeden litr aromatu kosztuje od 50 USD do 1200 USD i wystarcza on do 
produkcji 50-100 kg tytoniu. Jego jakoœæ nie tylko wp³ywa na smak, ale 
równie¿ na cenê danego tytoniu. Podane powy¿ej dane trzeba jednak 
traktowaæ ze spor¹ rezerw¹. Bardzo ciê¿ko nam bêdzie sprawdziæ ich stan 
faktyczny, poniewa¿ szczegó³y procesu produkcji oraz u¿yte w nim sk³adniki 
s¹ tajemnic¹ ka¿dej z firm, produkuj¹cej tytoñ smakowy do fajki wodnej.

Tytoñ do fajki wodnej mo¿emy podzieliæ na naturalny oraz smakowy. Pierwszy 
z nich ogromn¹ popularnoœci¹ cieszy siê w krajach, gdzie fajka wodna jest 
tradycj¹. Sallum, bo o nim mowa jest bardzo czêsto mieszany z zio³ami, a pali 
siê go bez pomocy sitka czy te¿ folii – wêgiel k³adzie siê bezpoœrednio na 
tytoñ. Tytoñ smakowy z kolei, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie 
przypominaæ smak danej rzeczy przeznaczonej do spo¿ycia. Posiada on 
wilgotn¹ konsystencje oraz konkretny zapach. Producenci tytoniu poszerzaj¹ 
swoj¹ gamê smaków jak tylko to mo¿liwe, aby jak najlepiej dotrzeæ do gustów 
odbiorców i zyskaæ tym samym ich przychylnoœæ. Niektóre amerykañskie firmy 
na chwile obecn¹ maj¹ w ofercie ponad siedemdziesi¹t smaków. Dziêki temu 
mo¿emy zapaliæ tytoñ odwzorowuj¹cy smak owoców, napojów, cukierków, 
drinków, warzyw czy nawet przypraw.

Gotowy do sprzeda¿y tytoñ pakowany jest w hermetyczn¹ foliê, a nastêpnie 
wk³adany do opakowania. Opakowania s¹ ró¿ne, zaczynaj¹c do najbardziej 
popularnych pude³ek tekturowych, poprzez plastikowe pojemniki, wiadereczka 
b¹dŸ saszetki, nastêpnie przez pojemniki szklane, np. s³oiki, koñcz¹c na 
metalowych, takich jak puszka. Tak jak ró¿ne s¹ opakowania, tak ró¿na jest 
i gramatura tytoniu. Spotkaæ mo¿emy tytoñ o nastêpuj¹cej wadze [g]: 25, 35, 
50, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 500, 1000. Poza pakowaniem, które 
zwi¹zane jest z powszechnym u¿ytkowaniem napotkaæ mo¿emy równie¿
wersje do u¿ytku komercyjnego, których waga siêga kilku, a nawet kilkunastu 
kilogramów. Najczêœciej spotykana waga to 50g, 100g oraz 250g. Na nabicie 
cybucha potrzebujemy w zale¿noœci od jego wielkoœci oraz sposobu palenia, 
od kilku do kilkunastu gram tytoniu. Przy zakupie warto równie¿ wzi¹æ pod 
uwagê jak czêsto palimy. Je¿eli zdarza siê to raczej rzadko, to na pewno 
zakup du¿ego opakowania, jednego smaku nie bêdzie trafny. Przed zakupem 
wiêkszej iloœci danego smaku warto jest wypróbowaæ czy trafi on w nasz gust. 
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Smaki siê szybko nudz¹, a z biegiem czasu pojawia siê chêæ spróbowania 
czegoœ nowego. Z czasem równie¿ tytoñ wysycha, dlatego nale¿y 
przechowywaæ go w szczelnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, celem
utrzymania œwie¿oœci i wilgotnoœci tytoniu. Nie nale¿y przechowywaæ tytoniu 
w lodówce, gdy¿ powietrze, które siê tam znajduje jest bardzo suche i sprzyja 
jego wysychaniu.

Dobry tytoñ to taki, który œwietnie odwzorowuje smak, d³ugo siê pali oraz 
wytwarza bardzo du¿e iloœci delikatnego dymu. Niew¹tpliwie takie doznania 
zapewni¹ nam tytonie co najmniej ze œredniej pó³ki. Podzia³ tytoniu na klasy 
jest czêsto doœæ trudny do realizacji, gdy¿ musimy przyj¹æ odpowiednie 
kryteria. Jakie dok³adnie sk³adniki s¹ u¿yte podczas produkcji danego tytoniu 
nie wiemy. Musimy zatem kierowaæ siê w³asnymi odczuciami, zachowuj¹c 
jak najwiêcej obiektywizmu zw³aszcza, ¿e czêsto zdarza siê i¿ ma³o znane 
firmy, b¹dŸ te¿ produkcje lokalne s¹ lepsze od renomowanych konkurentów. 
Je¿eli chodzi o polski rynek tytoniu do fajki wodnej, to na chwilê obecn¹ 
mo¿emy mieæ spore powody do zadowolenia. Przez ostatni rok sytuacja na 
nim mocno siê zmieni³a i jeszcze nie tak dawne czasy, w których dostanie 
innego tytoniu ni¿ El Nakhla by³o wielkim sukcesem, odesz³y w zapomnienie. 
Obecnie zakupiæ w Polsce mo¿emy tytoñ ró¿nych producentów, od 
najs³abszych jakoœciowo po tych z naprawdê wysokiej pó³ki. Sytuacja cieszy 
tym bardziej, gdy¿ tytoñ w Polsce wcale nie nale¿y do najdro¿szych, a 
importerzy ca³y czas szukaj¹ okazji na wprowadzenie nowych produktów na 
rynek. Niew¹tpliwie hitem na naszym rynku okaza³ siê import Starbuzza, 
tytoniu uwa¿anego za jeden z najlepszych jakoœciowo na œwiecie. Warty 
podkreœlenia jest fakt, i¿ pierwszym krajem poza USA, w którym legalnie 
zagoœci³ Starbuzz jest w³aœnie Polska. 
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Etykieta palenia fajki wodnej

Na wstêpie chcia³bym oznajmiæ, ¿e NIE ISTNIEJ¥ odgórnie narzucone zasady 
zachowania podczas palenia shishy. S¹ one umowne i mog¹ siê nieco ró¿niæ 
w ró¿nych kulturach. 

Zacznê mo¿e od tego, gdzie nasz¹ fajkê postawiæ...
G³ównie chodzi o to, aby by³a ustawiona ni¿ej, ni¿ siedz¹ osoby pal¹ce. A to 
wszystko dlatego, ¿e ustawienie fajki powy¿ej uznawane jest za niestosowne, 
oznacza brak szacunku dla pal¹cych i ujmê honoru. Bardzo popularne s¹ niskie 
sto³eczki, na których mo¿emy postawiæ nasz¹ nargile. Jednak s¹ od tej zasady 
odstêpstwa, np. gdy palimy z ma³ej fajki typu p¹czek, dynia, itp. lub gdy mamy 
krótkiego wê¿a. 

Ca³y rytua³ zawsze rozpoczyna osoba, która przygotowa³a fajkê, a to ze 
wzglêdu na to, ¿e musi siê upewniæ, ¿e shisha zosta³a dobrze przygotowana. 
Osob¹ przygotowuj¹c¹ zazwyczaj jest gospodarz domu. Je¿eli wêgiel rozpala³ 
ktoœ inny, to pali jako drugi.

Kiedy ju¿ zaczniemy paliæ - powinniœmy robiæ to powoli i bez poœpiechu, 
pozwalaj¹c na swobodny przep³yw powietrza w cybuchu i równomierne 
ogrzewanie melasy. Nie nale¿y siê obawiaæ, ¿e nasz towarzysz siê niecierpliwi. 
Niestosowne jest tylko, gdy jak ju¿ sobie popalimy, to robimy przerwê i 
przetrzymujemy wê¿a, aby potem znowu zaci¹gn¹æ siê kilka razy. Je¿eli masz 
doœæ, to umo¿liwiasz palenie osobie nastêpnej.

Nie powinniœmy podawaæ wê¿a bezpoœrednio drugiej osobie. Po zakoñczeniu 
palenia nale¿y wê¿yk opleœæ wokó³ korpusu i powiesiæ koñcówkê z ustnikiem 
na adapterze (elemencie, z którego wychodzi w¹¿) lub je¿eli istnieje taka 
mo¿liwoœæ, to po³o¿yæ rêkojeœæ na talerzyku albo ewentualnie od³o¿yæ wê¿a na 
stó³. Jest to znak, ¿e skoñczyliœmy. Nastêpny pal¹cy powinien byæ osob¹ 
siedz¹c¹ po naszej prawej stronie...

Najgorszym nietaktem jest odpalanie papierosa od wêgielka. Tak w ogóle ta 
zasada powsta³a przez niecierpliwych Europejczyków, którzy miêdzy kolejkami 
popalali papierosy. Wœród Arabów jest to w ogóle nie do przyjêcia, bo psuje 
klimat i zaburza naturalny rytm palenia.

Nie powinniœmy te¿ wydmuchiwaæ dymu komuœ prosto w twarz. Wyj¹tkiem jest 
to, gdy ktoœ nas o to poprosi, aby poczuæ zapach palonego tytoniu, aby 
zadecydowaæ czy chce z nami paliæ.
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Je¿eli u¿ywamy plastikowych ustników, to zdejmujemy go po zakoñczeniu 
palenia, aby nastêpny pal¹cy móg³ swobodnie za³o¿yæ swój (u¿ywa siê ich z 
regu³y tylko w miejscach publicznych). Nigdy nie palimy wszyscy z jednego 
ustnika higienicznego! W przypadku gdy nie wystarczy nam ustników dla 
ka¿dego, nale¿y sobie darowaæ ich u¿ycie.

Jak palimy bez plastikowych ustników i mamy zwyczaj zaœlinienia koñcówki, 
to przecieramy j¹ sami po zakoñczeniu palenia i przed od³o¿eniem wê¿a. 
Niedopuszczalne jest wycieranie koñcówki samemu w momencie rozpoczêcia 
swojej kolejki – oznaka braku szacunku i obrzydzenia dla poprzednika.

Wê¿yka nie trzymamy lew¹ rêk¹, bo uznawana jest ona za t¹ gorsz¹ 
– u¿ywan¹ do celów higienicznych. Jest to ma³e utrudnienie dla mañkutów.

W¹¿ nie s³u¿y jako wskazówka i nie powinniœmy nim na coœ wskazywaæ lub 
nim wymachiwaæ podczas palenia i rozmowy. Mimo, ¿e fajka wodna to tylko 
narzêdzie, to jest oddawany mu pewien szacunek – w koñcu dziêki niej mamy 
mo¿liwoœæ rozkoszowania siê dymnymi cumulusami.

Na zakoñczenie chcia³em tylko dodaæ, ¿e nie mam zamiaru kogoœ zmuszaæ 
lub namawiaæ do przestrzegania tych zasad. To po prostu warto wiedzieæ, 
chocia¿by dla tego, ¿eby nie dziwiæ siê jak zobaczymy kogoœ pal¹cego i 
zachowuj¹cego siê w ten sposób, a gdy wyjedziemy na wycieczkê do jakiegoœ 
arabskiego kraju i wybierzemy siê do shisha baru – to lepiej zachowywaæ siê 
jak nale¿y, aby wczuæ siê  w te wspania³e klimaty i zrelaksowaæ siê pal¹c 
pachn¹ce melasy bez obawy krzywych spojrzeñ obs³ugi oraz innych klientów...
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Wrzosiec cz.2

No tak, jak dot¹d wydobyliœmy z 
kamienistych zboczy któregoœ ze 
œródziemnomorskich krajów wrzoœcow¹ 
bulwê wraz z metrowejd³ugoœci pieñkiem. 
Po có¿ ten pieniek? Za moment siê to 
wyjaœni.

Ju¿ po wydobyciu odpowiedniej iloœci 
bulw wrzoœcowych,  przewozi siê zdobycz 
do miejsca ich sk³adowania. Dobrze, gdy 
jest to rów ziemny, gdzie bulwy zakopuje 
siê pozostawiaj¹c metrowy pieniek ponad 
poziomem gruntu, dziêki czemu bulwa 
powoli wysycha, daj¹c materia³ doskona³ej 
jakoœci. Zazwyczaj jest to jednak tylko 
g³êboka piwnica, gdzie bulwy przechowuje 
siê przez oko³o roku, dbaj¹c o odpowiedni¹ 
wilgotnoœæ.

Po roku i wstêpnej selekcji bulwy trafiaj¹ 
do  briar cutterów, którzy czêsto sami 
zajmuj¹ siê wydobyciem  bulw, jak równie¿ 
skupuj¹ je by poddaæ dalszej obróbce, 
ciêciu i odsprzeda¿y.Dzisiaj coraz trudniej 
mieæ pewnoœæ co do pochodzenia klocka 
z jakiego stworzono fajkê.Tylko briar cutter, 
który sam wydoby³ bulwy i podczas 
kolejnych etapów obróbki trzyma³ je osobno, 
mo¿e z ca³¹ pewnoœci¹ powiedzieæ, sk¹d 
pochodzi dany klocek, reszta to loteria.

Ciêcie i znowu selekcja, tak powstaj¹ 
plastry, które znów podlegaj¹ dalszej 
selekcji. Doœwiadczony briar cutter potrafi 
po zapachu trocin rozpoznaæ dobry 
materia³. Do tego wzrokowe badanie 
plastra, pozwala mu na odpowiednie 
pociêcie plastra na klocki. Tak powstaj¹ 
klocki plateau (super) jak i ebauchony 
(najzwyklejsze, najtañsze).

httpwww.ftfi.fr

httpwww.knotstobowls.comIn-The-Shop.html

httpwww.righteouswoods.combriar_burl_pics.html

httpen.kopp-pfeifen.de
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Klocki uzyskane z zewnêtrznej czêœci bulwy 
s¹ lepsze jakoœciowo i ³adniejsze,po pierwsze 
i najwa¿niejsze to zewnêtrzne czêœci s¹ 
twardsze ni¿ czêœæ wewnêtrzna, która z 
czasem potrafi staæ siê miêkka a nawet 
powstaje tam dziura. Poniewa¿ bulwa roœnie 
i w czasie wzrostu absorbuje oprócz 
rozpuszczonych soli mineralnych równie¿ 
ziarna piasku, powstaj¹ tzw. sandpity czyli 
wtr¹cenia przybieraj¹ce czasami formê 
kana³ów, bywa to powodem wyeliminowania 
klocka z produkcji.

Klocki po pociêciu poddawane s¹ gotowaniu w wodzie w celu wypêdzenia z 
nichgarbników, tanin i innych zwi¹zków, które psuj¹ smak. Proces taki trwa
zazwyczaj oko³o 12 godzin. PóŸniej nastêpuje sezonowanie, kolejna selekcja 
i sprzeda¿ klocków. Klocki “doskona³e” o naprawdê piêknym us³ojeniu i bez 
widocznych skaz (przynajmniej na zewn¹trz klocka), sprzedawane s¹ 
bezpoœrednio fajkarzom, inne zakwalifikowane równie¿ do najwy¿szej pó³ki i 
wystawione do otwartej sprzeda¿y, osi¹gaj¹ imponuj¹ce ceny. 
Jak powszechnie wiadomo, im d³u¿ej sezonuje siê drewno tym lepiej. Niestety,
w dzisiejszych czasach przyspiesza siê procesy uzdatniania materia³u, co na 
pewno nie wp³ywa dobrze na jego jakoœæ.
Procesy uzdatniania nazywane “curing”, maj¹ce na celu poprawienie smaku
fajki, potrzebuj¹ czasu by wszystko zadzia³a³o w³aœciwie, pomijanie czy te¿
skracanie czasu ich dzia³ania powoduje, ¿e otrzymujemy produkt o piêknym
wygl¹dzie lecz nie zawsze odznaczaj¹cy siê dobrym smakiem.

W roku 1917 Alfred Dunhill opatentowa³ “oil curing”, polegaj¹cy na tym, ¿e
wygotowywano klocki wrzoœcowe w mieszaninie olejów, co mia³o na celu
wygnanie tanin. Po takim gotowaniu klocki suszono ciep³ym powietrzem.
Niestety, dosyæ drogi proces, wiêc przez wiêkszoœæ firm zosta³ zarzucony.

Klocki z “najwy¿szej pó³ki” trafiaj¹ do 
fajkarzy z metryczk¹ przedstawiaj¹c¹ 
pochodzenie klocka oraz opis procedur 
jakim zosta³ poddany po pozyskaniu
a¿ do chwili sprzeda¿y. Klocek taki 
stanowi doskona³y materia³ do pracy 
dla fajkarza, jest te¿ du¿a szansa, ¿e 
powstanie z niego pojedyncza fajka tzw. 
autograf czy freehand o doskona³ych 
walorach u¿ytkowych.
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httpwww.parkspipes.com
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Znane postaci i fajka

Gerald Rudolph Ford jr, ur. jako Leslie Lynch King, junior (14.07.1913 - 26.12.2006) 
– amerykañski polityk, dzia³acz Partii Republikañskiej, wieloletni cz³onek Kongresu USA, 
38. Prezydent USA i 40. Wiceprezydent. Ford by³ pierwszym wiceprezydentem USA 
nominowanym w wyniku zastosowania 25. poprawki do Konstytucji i jedynym jak dot¹d 
sprawuj¹cym urz¹d zarówno wiceprezydenta jak i prezydenta nie z wyboru, a z nominacji. 
Przed objêciem prezydentury i wiceprezydentury przez 25 lat reprezentowa³ stan Michigan 
w Izb ie  Reprezentan tów,  p rzy  czym od 1965 pe ³n i ³  funkc jê  l idera .
12 listopada 2006 pobi³ rekord Ronalda Reagana, zostaj¹c najd³u¿ej ¿yj¹cym prezydentem 
w amerykañskiej historii (w sumie 93 lata, 5 miesiêcy i 12 dni). By³ te¿ ponadto drugim 
(po Herbercie Hooverze) najd³u¿ej ¿yj¹cym po opuszczeniu Bia³ego Domu – 29 lat, 
11 miesiêcy i 6 dni.

Donald Rumsfeld (ur.09.07.1932)– amer.polityk, 
dzia³acz Partii Republikañskiej, kongresman z 
13. okrêgu Illinois (1963–69),Doradca prezydenta 
Richarda Nixona ds. wojskowych (1970–73) 
(Wprowadzi³ do u¿ytku wojskowego bombowce 
B-1, okrêty podwodne klasy Trident i rakiety kl. MX), 
Szef Sztabu Bia³ego Domu (1974–75), Sekretarz 
obrony (1975–77),Miêdzy 1977 a 2001 podró¿owa³ 
m.in. z porêczenia prezydenta Ronalda Reagana 
na Bliski Wschód, gdzie spotyka³ siê z Saddamem 
Husajnem, Sekretarz obrony (2001–2006).

Admiral John Marlan Poindexter (12.08.1936), admira³ US Navy; 
pracownik Pentagonu, w latach 1985–86 przewodnicz¹cy Rady 
Bezpieczeñstwa Narodowego; zamieszany w aferê Irangate, poda³ 
siê do dymisji.

Ernest Miller Hemingway (21.07.1899 - 2.07.1961) – am.pisarz, 
prozaik. Zosta³ laureatem Nagrody Pulitzera za opowiadanie "Stary 
cz³owiek i morze" w 1956 roku oraz Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury w roku 1954. Do armii amerykañskiej, nie zosta³ przyjêty 
ze wzglêdu na stan zdrowia, zaci¹gn¹³ siê wiêc do Czerwonego 
Krzy¿a i poprzez Pary¿ znalaz³ siê na froncie w³oskim. 8 lipca 1918 
roku wynosz¹c poszkodowanego ¿o³nierza z linii frontu zosta³ ciê¿ko 
ranny. W wojnie w Hiszpanii bra³ udzia³ po stronie republikanów. 
Pozna³ i zaprzyjaŸni³ siê m.in. z gen. Karolem Œwierczewskim. Jego 
pobyt w Hiszpanii zaowocowa³ wydaniem w 1940 roku jednej z jego
 najbardziej znanych powieœci “Komu bije dzwon”.

interwencji w Iraku. By³ ponadto jednym z wp³ywowych polityków republikañskich, którzy 
zmusili do rezygnacji z ponownego kandydowania w roku 1976 wiceprezydenta Nelsona 
Rockefellera jako zbyt liberalnego.

Uwa¿any jest za jednego z najbardziej kontrowersyjnych 
p o l i t y k ó w  ó w c z e s n e j  a d m i n i s t r a c j i ,  m . i n .  
przez wzgl¹d na przygotowanie i przeprowadzenie 



Nak³ad w³asny MM

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

tel. 668-698-376

Nastêpny numer “Pykade³ka” uka¿e siê we wrzeœniu 
na pierwsze powakacyjne spotkanie KOKF2010.
                                                                       MM


