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Sevilla 2012

Damian Mucha - 02:03:30 ( ) 
Henryk Rogalski - 01:47:35 ( )

Tomasz Chołuj - 01:35:50 ( )
Wiesław Ratajek - 01:33:25 ( )
Grzegorz Frala - 00:56:39 ( )
Piotr Jakubowski - 00:31:42 ( )

Grzegorz Chytry - 00:08:47 ( )
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Udany występ polskiej reprezentacji na zawodach w Sevilli, trzecie miejsce 
drużyny narodowej to efekt świetnego palenia naszych kolegów.

GRATULACJE!!!

Mistrzostwa Europy w Wolnym Paleniu Fajki
odbyły się w trakcie wystawy EXPO2012.
Piątek kolacja prezydentów. Sobota obrady
CIPC oraz rejestracja zawodników. Niedziela
to dalsza rejestracja oraz konkurs.

Podczas sobotnich obrad Henryk Rogalski
przeprowadził dwie prezentacje, pierwsza
dotyczyła Jego pobytu na Chicago Pipe 
Show, gdzie reprezentował CIPC, natomiast
druga prezentacja dotyczyła zbliżających się
zawodów Pucharu Świata 2013 w Zielonej 
Górze.

W niedzielnych zawodach wystartowało 182
fajczarzy. Fajkę konkursową przygotował Ser
Jacopo, tytoń konkursowy - SG Skiff Mixture.
Drużynowo miejsce pierwsze zajęli Włosi, drugie 
Hiszpanie, trzecie Polacy przed znakomitymi 
Duńczykami

Zestawienie wyników
polskich fajczarzy

Szczegóły na stronie:
http://rpkf.org/
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Fajka krok po kroku
Opalamy fajkę

W poprzednim “Pykadełku” kupowaliśmy fajkę, teraz przyszedł czas na jej 
opalenia. Właściwe opalenie fajki ma na celu zabezpieczenia wnętrza komina 

przed nadpaleniem czy też w skrajnych przypadkach przepaleniem ścianek
oraz zapewnienie nam smacznego palenia. W skrócie chodzi o utworzenie 

wewnątrz komina warstwy nagaru, powstającej w trakcie palenia ze zwęglonej
cieniutkiej warstewki drewna i produktów spalania tytoniu. Właściwie 

zbudowana warstwa nagaru powinna mieć stale utrzymywaną grubość 
1-1,5mm. Taka warstewka nagaru zabezpieczy naszą fajkę przed żarem, 
będzie wchłaniała powstający w trakcie palenia kondensat, co ma ogromny
wpływ na właściwe - suche palenie. O utrzymywaniu warstwy nagaru 

we właściwej formie i niebezpieczeństwach związanych z zaniedbaniem fajki,
będzie można przeczytać w następnym numerze “Pykadełka”.

Po lewej: komin pokryty prekarbonizatem, po prawej: surowy komin

Część fajek ma wnętrze komina pokryte czarnym mazidłem tzw. prekarbonizatem,
który ma zastąpić proces opalania.Warstwa ta często odchodzi w czasie palenia,

może wówczas dojść do nadpalenia ścianek komina. Jak tego uniknąć? Zedrzeć
warstwę prekarbonizatu papierem ściernym i samemu opalić fajkę.

Jak fajkę opalić.

Właściwe opalenie fajki jest procesem długotrwałym i niekoniecznie przyjemnym.
Jeśli kupimy fajkę dobrze przygotowaną (odpowiednio długie sezonowanie,

curing) to nie będziemy mieli nieprzyjemnych wrażeń smakowych. W przypadku
źle/niedbale przygotowanego klocka, palenie w fajce z niego wykonanej będzie

prawdopodobnie dosyć nieprzyjemnym doznaniem. Znajdujące się w drewnie 
garbniki bardzo niekorzystnie wpływają na smak podczas palenia. Tak czy 

inaczej fajkę trzeba prawidłowo opalić, by później móc się  cieszyć dobrym 
smakiem. Choć czasem słyszymy: “ta fajka mi smakuje, a tamta nie”, c hodzi 
tu oczywiście o smak palonego w fajce tytoniu. Wynika to z faktu, że ten sam 
tytoń palony w różnych fajkach będzie dawał różny smak, czyli fajka ma wpływ

na smak palonego tytoniu.
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1. czas - fajka znaczy spokój, relaks, cierpliwość i ... wydłużone ruchy,
2. zasady - stosowanie się do wypracowanych przez lata zasad (doświadczenia
fajczarzy) ułatwia opalanie fajki.

By palenie sprawiało nam przyjemność, pomęczmy się odrobinę podczas opalania 
fajki. Czego nam potrzeba:

Zasady:

1. Oczyszczenie nowej fajki z pyłków poprodukcyjnych.
2. Temperatura - jeśli fajka jest zimna np.  przyszliśmy  właśnie z zakupów, 
ogrzejmy ją w ręku.

3. Stopniowe zwiększanie wsadu tytoniowego od 1/3 poprzez 2/3 aż po 
napełnienie fajki do końca i tak palimy 5-10 razy przy każdej z podanych

objętości, nie częściej niż raz na dobę.
4. Pal powoli i do końca.

5. Po paleniu dokładnie wyczyść fajkę.

Chociaż zasady mówią, że pierwsze 5-10 nabić fajki powinno wypełnić ok.1/3
wysokości komina, to nie będzie wielkim grzechem, gdy napełnimy małą fajkę 

w 1/2 a bardzo dużą w 1/4 wysokości ich komina.

Pamiętajmy by po ubiciu tytoniu, ciąg był tylko nieco mniejszy niż przy pustej fajce.
Jeśli ubijemy tytoń zbyt luźno, nie będzie chciał się ładnie tlić i będzie często gasł.

Tytoń ubity zbyt mocno spowoduje, że będziemy silnie ciągnąć , więc w efekcie 
będziemy palić gorąco i będzie wytrącał się w znacznej ilości kondensat.

Tak więc, gdy “paląc na sucho” (bez zapalenia tytoniu) wyczuwamy, że opór 
powietrza jest zbyt duży, tytoń należy z fajki wysypać i nabić ją ponownie. Gdy

już nabijemy fajkę prawidłowo (opór powietrza będzie tylko niewiele większy niż
przy fajce pustej) możemy zacząć odpalanie fajki. Bezsprzecznie najlepszym 

sposobem rozpalenia tytoniu jest użycie zapałek, ale tak jak w każdej dziedzinie
zdania są podzielone, tak i tutaj znajdziemy zwolenników zapalniczek (gazowych,

benzynowych i żarowych - tych osta tnich osobiście nie polecam, gdyż bardzo 
łatwo zniszczyć fajkę nieuważnie ją używając). Podczas rozpalania, tytoń 
rozpręża się i unosi, wówczas “przybijamy” tytoń kołeczkiem drewnianym lub 

stopką niezbędnika i sięgamy po drugą zapałkę.
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Teraz staramy się palić powoli, krótkimi pociągnięciami. Jeśli palimy prawidłowo
to nie zginiemy w kłębach dymu (więcej dymu jest tylko podczas odpalania fajki),

fajka dotknięta do wierzchu dłoni nie będzie nas parzyła i nie będziemy słyszeli 
dobiegających z fajki odgłosów chlupotania czy syczenia. Jeśli w trakcie palenia 
fajka gaśnie, nie przejmuj się to nie konkurs w wolnym paleniu fajki, odłóż Fajkę
by ostygła, po czym usuń popił z komina, wyrównaj kołeczkiem powierzchnię i 

odpal ponownie. Paląc w ten sposób, wypalisz tytoń do końca, zacznie 
powstawać nagarek i nie powstaną nadpalenia. Po kilku (5-10) paleniach 1/3, 
nabijamy do połowy czy do 2/3 objętości fajki, palimy tak kilkukrotnie, po czym 

fajkę nabijamy do pełna i znowu kilkukrotne palenie. Biorąc pod uwagę fakt, że
najlepiej gdy nasza fajka odpoczywa co najmniej dobę po każdym paleniu, to
opalenie fajki zajmie nam od 2 tygodni do miesiąca.

Czy warto przyspieszać proces opalania fajki?

Ja się pytam po co? Jeśli czynność opalania przeprowadzimy powoli i starannie,
to fajka odwdzięczy się dobrym (smacznym) paleniem. Są tacy którzy uważają, 

że fajce dobrze robi smarowanie komina miodem lub wodą z cukrem, inni wolą 
whisky, rum lub inne wynalazki. Cukier może przyspieszyć powstawanie spieku 
lecz będzie on miał nieco inną charakterystykę niż nagar powstający podczas 
spalania samego tytoniu. Poza tym cukier może spowodować podwyższenie 

temperatury spalania, a co za tym idzie gorsze pa lenie, powstawanie kondensatu
i w najgorszym wypadku nadpalenia ścianek komina.

.
Reasumując można powiedzieć, że nową fajkę należy opalić by palenie w niej, 

dawało nam jak najwięcej przyjemności. Droga fajka będzie miała komin czysty
(niczym nie pokryty), a jej opalanie nie powinno być udręką. Fajka ze średniej czy

niższej półki ma zazwyczaj prekarbonizowany komin. Warto zedrzeć prekerbonizat
do żywego drewna i opalić fajkę samemu. Niestety fajki tych niższych półek często

nie są zbyt smaczne przy opalaniu, jeśli jednak damy sobie czas i będziemy opalać 
fajkę zgodnie z zasadami dobrego palenia to będziemy później zadowoleni z 
naszej fajeczki.

Często miłą niespodziankę robią nam fajki używane. Po oczyszczeniu komina
(do gołego drewna) opalamy ja jak nową ale w zamian za naszą pracę włożoną

w oczyszczenie komina, fajka smakuje już w trakcie opalania.
Może się zdarzyć, ze fajka pomimo starannego opalanie nie smakuje najlepiej. 

Proponuję wówczas poddanie fajki kilku zabiegom. Po pierwsze, przetarcie  komina
papierem ściernym (500) - warstewka nagaru jest jeszcze cieniutka, więc nie trzeba 
drzeć do gołego drewna. Po drugie - utopić główkę fajki w spirytusie na kilka dni

(często mieszać pojemnikiem ze spirytusem). Dać spokojnie wyschnąć główce fajki
w temperaturze pokojowej (dobrze byłoby, by fajka stała w przewiewie) w czasie 
1-2 tygodni. Opalić fajkę jak nową.

Alkohol - najlepszym przyjacielem fajki jest spirytus, alkohole o mniejszej ilości %,
są raczej przyjaciółmi fajczarza. Moczenie wnętrza komina alkoholem około 40%

(wspomniana wyżej whisky, rum czy inne) powodują, że fajka musi wyschnąć.
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Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć mówiąc o opalaniu fajki.
Najczęściej fajczarze opalają swoje fajki pierwszy tytoniem jaki wpadnie im w 
ręce, a nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jaki więc tytoń wybrać do opalania fajki? 

Jak wiadomo najbardziej neutralnym tytoniem (stanowiącym bazę dla większości 
mieszanek tytoniowych) jest Virginia. Dobrze opalona i zadbana fajka będzie
pachniała tytoniem, który gości w niej na stałe. Jednak bez względu na to, co

będziemy później palić, warto opalić fajkę Virginią. Po Virginii będziemy mogli 
palić wszystko (wybrany tytoń) i cieszyć się dobrym jego smakiem.

Zasadą jest przeznaczenie danej fajki pod konkretny tytoń (lub grupę tytoni 
podobnych smakowo). Dlatego dobrze mieć co najmniej kilka fajek: jedna do

Virginii, następna do mieszanek Virginii z Latakią, inna do mieszanek Virginii z
Perique, kolejna do mieszanek angielskich itd. Dobrze byłoby, gdyby każda fajka 

służyła do palenia innego tytoniu, dzięki czemu będziemy odczuwali najczystszy
smak bez żadnych zakłóceń. Fajka z czasem mocno przesiąka zapachem

palonego tytoniu, to niewątpliwy plus gdy palimy wciąż ten sam tytoń, minusem
jest problem z wywabieniem zapachu gdy chcemy “wyzerować” fajkę, by palić w
niej inny niż dotąd tytoń.

Po opaleniu fajki, będzie się budował nagar. Ważne jest, by nagar wytworzony w fajce
był pod naszą stałą kontrolą. Grubość nagaru nie powinna przekroczyć 2mm.
Poniżej efekt zaniedbania fajki - nagar zapchał fajkę i rozsadził komin.

Fot.MM
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Dunhill i jego “second-y”

Stanowisko firmy Dunhill jest jednoznaczne - firma nigdy nie miała secondów.
Czym jest second? Czy jest to fajka stworzona przez daną firmę (A) dla innej

firmy fajkarskiej (B) i sygnowana jako (B)? A może jest to fajka firmy (A), którą 
stworzono np. dla trafiki (C) czy firmy handlującej ekskluzywnym towarem (D),

a później oznaczona jako (C) lub (D). W reszcie jest to może fajka wykonana
przez firmę fajkarską (E), która jest własnością firmy fajkarskiej (A)? W końcu

może to fajka lub jej drewniana czę ść wykonana przez firmę fajkarską (F) dla 
firmy fajkarskiej (A) i sygnowana (A)? Można pewnie znaleźć jeszcze inne 
zależności i wiele z nich dotyczy niewątpliwie Dunhilla.

Historia fajkowej części firmy Dunhill rozpoczęła się od stworzenia nowej fajki
przez Alfreda Dunhilla zatrudnionego w sklepie ojca, handlującego częściami

samochodowymi. Był rok 1904 kiedy Alfred idąc na przeciw zapotrzebowaniu,
stworzył fajkę z tzw. tarczą,której zadaniem było chronić zawartość fajki
podczas jazdy odkrytym samochodem (zaopatrzonym tylko w przednią szybę).
Fajki  windshield produkowane były w roku 1905, nie znalazły jednak takiego

zainteresowanie jakiego spodziewał się Dunhill, w zwi ązku z czym z główki 
odcinano naddatek a fajki były sprzedawane po niższych cenach.

W 1906 roku Alfred Dunhill otwiera pierwszy sklep tytoniowy (trafikę) przy
31a Duke Street. Przez pierwsze lata (do 1920) Dunhill zamawiał główki 

fajek w Charatanie, firmie z Saint Claude we Francji. Część główek
wracała do Francji jako nie odpowiadające wymogom Dunhilla. Dopiero

około 1920 roku Dunhill zaczął sam toczyć główki i dopiero wtedy wiele 
główek trafiało do magazynów jako odpady z produkcji. Ekonomika wymogła

zagospodarowanie tych “odpadów”, tak powstała w 1922 roku firma córka
Parker Pipe Company. Tam trafiały główki nie odpowiadające wymaganiom
Dunhilla. Do chwili powołania firmy Parker, część niedoskonałych fajek 
Dunhilla trafiło na rynek ze stemplem “DAMAGED PRICE” a później

“REDUCED PRICE” czyli część fajek stawała się secondami już 

w czasie produkcji (dzisiaj to wspaniałe okazy kolekcjonerskie).   
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Część fajek Dunhilla, które nie przeszły ostatecznej weryfikacji (po wybiciu oznaczeń 
i wykończeniu finalnym) otrzymywały duży stempel “X” ponad napisem Dunhill. Było
to prawdopodobnie oznaczenie stosowane, zanim zaczęto stosować wcześniej 
wymienione.

Wracając do Parkera, można wyraźnie stwierdzić, że część główek, które zostały
odrzucone po wytoczeniu przez Dunhilla, trafiały do firmy Parker. Dzięki odejściu
od oilcurringu stosowanego u Dunhilla, jak i innych traktamentów mających poprawić 
jakość, fajki Parkera mogły być wyraźnie tańsze. Dunhill do tego stopnia starał się 
nie być kojarzony z Parkerem, że nie umieszczał fajek Parkera w swoich katalogach
ani sklepach.

Skoro Parker nie był oficjalnie secondem Dunhilla to tym bardziej Hardcastle, który
został wykupiony przez Dunhilla (częściowo w 1935 roku, reszta udziałów w 1946),
a połączony z firmą  Parker w 1967 roku być secondem Dunhilla nie powinien.

Ciekawostka kolekcjonerską są niewątpliwie fajki sygnowane nazwą Simmons. 
H.Simmons Ltd był znanym od 1836 roku sklepem z fajkami i tytoniami z “wysokiej 
półki”, dla którego Dunhill puszkował tytonie, a część fajek z lat 70-tych XX wieku
wygląda jak Dunhille, posiada identyczne wykończenie jak również napisy-stemple,
dokładnie takie jak napisy stemplowane przez Dunhilla dla firmy Parker.
Warto tutaj również wspomnieć  o tworzeniu a raczej wytwarzaniu przez Dunhilla 
fajek dla znamienitej trafiki Astley’s czy też Savory (seria Savory’s Argyll).
Żeby jeszcze zaciemnić obraz tych “secondów”, warto tutaj dodać, 
że seria “Savory’s Argyll”, znalazła się w ofercie firmy Parker.    (mm)  

U góru: Dunhill z oznaczeniem
patentu 116989/17.

Z lewej: Parker z oznaczeniem
patentu 116989/17.

Zdjęcia z: http://www.pipephil.eu



 Znane postaci i fajka

George Smith Patton Junior - 
(11.11.1885 - 21.12.1945) – amer. 
generał okresu II wojny światowej.
Był postacią bardzo kontrowersyjną 
już za życia, budził skrajne uczucia 
zarówno u swoich podwładnych, 
jak i u przełożonych. Znakomity 
kawalerzysta i szermierz (napisał 
m.in. instrukcję szermierczą dla 
kawalerii amerykańskiej), namiętnie 
grywał w polo. 

Generał był uczestnikiem obydwu Wojen Światowych, systematycznie 
awansował i był wielokrotnie odznaczany. Znany był z tego, że klął 
namiętnie również w raportach kierowanych do sztabu. Został więc przez 
przełożonych upomniany i kiedy jego żołnierze dotarli do Renu, wysłał 
krótki raport bez używania wulgaryzmów, brzmiał on następująco: 
“Dzisiaj rano odlałem się do Renu”.

Enzo Bearzot  (26.09.1927 - 21.12.2010), wł. piłkarz, a także 
trener, doprowadził Włochów do tytułu mistrzowskiego w 1982.
Na boisku grał jako obrońca, ale nie zrobił wielkiej kariery. 
Karierę zawodniczą rozpoczął w klubie AC Prato. Grał także 
d l a  I n t e r u ,  C a l c i o  C a t a n i a  i  To r i n o  F C .
Karierę trenerską rozpoczął w Nereo Rocco a później Giovan 
Battista Fabbri w Torino FC. W 1977 został selekcjonerem 
reprezentacji z którą w 1978 zdobył 4 miejsce na mundialu.
W 1982 po słabym początku na mundialu, Bearzot zarządził 
ciszę prasową. W następnych meczach Włosi pokonali 
Argentynę, Brazylię, w półfinale Polskę, a w finale RFN. Był to 
pierwszy tytuł mistrzowski dla Włoch od 1938.

Jerry Lee Lewis (ur.29.09.1935) - am. piosenkarz 

i pianista związany z wczesnym rock and rollem.
Jedna z najbardziej charakterystycznych indywidu-
alności wczesnego okresu muzyki rockowej. 
Ekspresyjny śpiew łączył z olbrzymią dynamiką 
sceniczną. W swej innowacyjnej technice gry na 
fortepianie uważał, że do gry nadaje się każda 
część ciała a nie tylko dłonie. Wiecznie był otoczony 
atmosferą obyczajowego skandalu (uwiódł i poślubił 
trzynastolatkę). Jerry Lee Lewis jest bohaterem 
książek, wielu fabularnych filmów i  setek anegdot.    

W 1986 Jerry Lee Lewis został wprowadzony do 
Rock and Roll Hall of Fame.



 

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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