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Nowy - stary zarząd KOKF2010

Zgodnie z regulaminem Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010, podczas
listopadowego spotkania K lubu , odbyły się  wybory do za rządu. Decyzją

członków Klubu, dotychczasowi członkowie zarządu, będą przez kole jne
cztery lata sprawować swo je funkcje.

Zgodnie z wolą członków KOKF2010, Ania Ordziejewska jest Vice-przezydentem
i skarbnikiem Klubu, Maciej Maciejewski prezydentem, a Iwona Maciejewska

sekretarzem Klubu. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie wciąż układała
się tak dobrze jak dotąd, a członkowie KOKF2010 będą zadowoleni z naszej
pracy. m.m.

Ponieważ takie informacje, jak wybory Zarządu KOKF2010, winny ukazać się
w miarę szybko, postanowiłem przesunąć, w tym przypadku przyspieszyć

ukazanie się kolejnego numeru biuletynu. Inną przyczyną przyspieszenia
wydania “Pykadełka” były głosy odnoszące się do artykułu, którego autorem
jest Krzysztof Liedel. Wiele osób nie mogło doczekać się ciągu dalszego 
Jego artykułu o fajce i whisky. Dlatego nr 23 dostajecie w grudniu

(taki prezent świąteczny), z najlepszymi życzeniami zdrowych, spokojnych,
fajowych Świąt Bożego Narodzenia i oczywiście szczęśliwego nadchodzącego
2015 Roku.
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c.d. Fajka na sztalugach

Adriaen van Ostade (1610-1685)
uwieczniał na swoich obrazach 
palących fajkę pochodzących 
z różnych kręgów społecznych
(obrazy poniżej i po prawej).

Jednym z uczniów Brouwera był
Joos van Craesbeeck (1604-1662).
Podobnie jak Brouwer z lubością
portretował palaczy z gminu (obraz
po lewej).
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Pieter de Hooch (1629-1684) jest jednym z najbardziej znanych twórców 
malarstwa rodzajowego - przedstawiał na swoich obrazach scenki z życia
mieszczan.

To dwa fragmenty obrazów de Hoocha, warto więc zobaczyć  je w całości.
m.m.
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Tytoń Virginia dla odmiany doskonale łączy się 
z irlandzkimi whisky - właściwie wszytskimi, 

niezależnie od tego, czy pod uwagę brać 
będziemy typ single malt czy blendy. 
Także szkockie whisky, jak Auchentochan 
12-letnia, czy Glenkinchie dobrze spełnią się 

w tym miejscu.

Mieszanki tytoniowe Virginia również 
doskonale porozumieją się z whisky. 

Jeśli chodzi o mieszanki Virginia / Perique, 
lekko kwaskowaty, warto wypróbować 
jako trunek towarzyszący amerykańską 
whisky jak Jim Bean, Woodford Reserve, 

Maker's Mark, Wild Turkey. 

Mieszanki Virginia / Oriental sprawdzą się 
w połączeniu na przykład z 10-letnim 

Springbank, 16-letnią Scapa oraz Isle 
of Jura Superstition. Wypróbować warto 
też połączenie tej mieszanki tytoniowej 
z niektórymi bardziej złożonymi single 

maltami, jak 18-letni Highland Park albo 
12-letni Glen Garioch. 

Fot.:
http://www.mysmokingshop.co.uk/   oraz   http://shop.karl-lorenzen.de/
http://luxurytobaccoreviews.com/   oraz   http://www.drinkoftheweek.com/
http://www.cgarsltd.co.uk/   oraz   http://www.scottishwhiskystore.com/

(fot . archiwum K.L.)

FAJKA i WHISKY -  DUET IDEALNY

Krzysztof Liedel zaaplikował nam kawał artykuł 
o doskonałym łączeniu smaków tytoniu oraz whisky.

Mam nadzieję, że część pierwsza była na tyle ciekawa,
że z chęcią przeczytacie ciąg dalszy.
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Fot.:
ht tp: //www.tribaldiscounts.com/   oraz   http://whiskey.f indthebest.com/
http://www.tobaccoonline.co.uk/   oraz   http://www.enotecastoppello.it/
ht tp: //www.pipesandcigars.com/   oraz   http: //robbreport.com/

Mieszanki Virginia / Burley, które mogą 
odznaczać się nutą nieco czekoladową, 

można wypróbować sącząc whisky takie, 
jak Bladnoch lat 15 lub Glancadam lat 15.

Koniecznie trzeba w tym miejscu pamiętać także 
o mieszankach z Latakią. Te bardzo charaktery-

styczne w smaku tytonie odnajdą się dobrze tylko 
w towarzystwie równie wyrazistych, torfowych 
whisky. Trzeba tu zatem przywołać Lagavulin, 
Caol Ila, Bowmore, Artbeg, Laphroig oraz 

Kilchomana z wyspy Islay. Także Talisker 
z wyspy Skye dotrzyma kroku Latakii.

Ostatnim typem tytoniu fajkowego, który trzeba 
przywołać, są mieszanki z liści cygarowymi. 

Tym warto zapewnić towarzystwo albo 
whisky torfowych, jak te wymienione 
w wypadku Latakii, albo na przykład 
Royal Lochnagar 12 lat. Do głowy 

jednak w pierwszym momencie 
przychodzi jedna - konkretna - whisky, 
której nie można tu pominąć, czyli 
Dalmore Cigar Malt. Ta zresztą będzie 

idealnym towarzystwem nie tylko dla 
mieszanek fajkowych z liśćmi cygar, 
ale także dla samych cygar, oczywiście.

Można zapewne dalej snuć opowieść o możliwych, tytoniowo-trunkowych 
połączeniach. Można przecież wyszukiwać choćby coraz bardziej egzotyczne 

lub mniej dostępne na polskim rynku i trunki  i tytonie. Nie o to nam jednak 
przecież chodzi - a o to, by zdobywszy pewną podstawę, a raczej pewien 
punkt odniesienia, udać się samemu w podróż odkrywcy i stworzyć takie 
połączenia, które każdemu z nas zapewnią jak najwspanialsze wrażenia 

smakowe i węchowe. Tego i Wam - i sobie samemu! - serdecznie życzę.

,

Opr. M..M.

Krzysztof Liedel
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Relacja z poznańskich spotkań
Wspólnie z Jakubem Balcerzakiem udaliśmy się w odwiedziny do Poznania.
Po wcześniejszym ustaleniu terminu, umówiliśmy się z Ryszardem Ćwiąkałą, 

że nawiedzimy jego fajkowy zakątek. Ponieważ Jakub jeszcze nie miał okazji 
odwiedzić poznańskiej Trafiki przy ul. Sczanieckiej, postanowiliśmy wyjechać 
odpowiednio wcześniej. Na miejscu zastaliśmy Rysia Szułczyńskiego (Tomek 
Kaczmarek w tym czasie szusował gdzieś na nartach). Jak powiedział mi Kuba, 

jego pierwszym wrażeniem było to, że Trafika wydaje się być mniejsza niż 
widział na zdjęciach. Największe wrażenie wywarły na Jakubie piękne fajki, 
znajdujące się w ofercie Trafiki, cygarowy humidor stanowiący osobne
pomieszczenie i salonik, w którym można zasiąść, napić się kawy i zapalić 

np. fajkę. Następnym naszym celem były odwiedziny u Ryszarda Ćwiąkały.
W swoim mieszkaniu, w wieżowcu na 
Os. Lotników Polskich, Rysiu ma do

całkowitej dyspozycji jeden mały pokoik,
gdzie znajdują się jego zbiory. W dwóch 
pomieszczeniach poza mieszkaniem
posiada wiele fajek wymagających 

naprawy, niekompletnych, itp. Swoją  
kolekcje szacuje na około 1000 fajek. 
Fajkowy zbiór żyje - niektóre fajki są
sprzedawane, inne wzbogacają zbiór -

wszystko w celu podniesienia wartości
historycznej i materialnej kolekcji.
A czegóż tutaj nie można znaleźć?
Widziałem fajki, z różnych okresów 

historycznych, z różnych kontynentów,
wykonane z różnych materiałów oraz 
służące nie tylko do palenia tytoniu.

Ryszard Ćwiąkała i Maciej Maciejewski
(fot . Jakub Balcerzak)

Ogromną część Ryszardowego zbioru stanowią główki fajkowe. W tubach, 
w pudełkach znalazły miejsce stare główki gliniane - białe, malowane, 

szkliwione. Obok nich sporą grupę stanowią fajki sepiolitowe, 
ale przede wszystkim główki porcelanowe. Były one 
zazwyczaj pięknie zdobione w motywy 
myśliwskie, scenki rodzajowe czy erotyczne, 

pejzaże, portrety, wojskowe, jak również 
korporacyjne. Wśród główek i fajek
z główkami porcelanowymi, w zbiorze
Ryszarda znajdują się ciekawostki,

o których napiszę w kolejnym
numerze Pykadełka.

Piękna fajka 
gliniana z Goudy
(fot. m.m.)
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Jeszcze w czasie pobytu w gościnnym domu Ryszarda Ćwiąkały, dostaliśmy
telefoniczne zaproszenie do odwiedzin u Prezydenta KFC Trafika Poznań - 

przesympatycznego fajkowego druha Damiana Muchy. Ponieważ Damian 
mieszka niedaleko Poznania, z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie.
Po dotarciu na miejsce, zostaliśmy serdecznie powitani przez gospodarzy -
Anię i Damiana oraz przez dwa labradory: Windy i Dara. Spędziliśmy chwil 

kilka  przy kawie i fajce, a później w fajkowym pokoju gospodarza, gdzie 
mogliśmy podziwiać część Jego zbioru. Przy okazji widzieliśmy fajki zakupione
ostatnio przez Damiana z przeznaczeniem na nagrody w grudniowym konkursie
orga nizo wanym p rzez KFC Trafi ka Poznań i k lub z  Konina . 

Po mile spędzonym dniu, już bardzo późnym popołudniem ruszyliśmy w drogę 
powrotną do naszych domów, gdzie dotarliśmy wieczorem. O tym, czego 
dowiedzieliśmy się od Ryszarda Ćwiąkały, Wy moi drodzy dowiecie się 
z następnego numeru Pykadełka.

U góry - porcelanowe główki portretowe.
Poniżej - Jakub Balcerzak i Ryszard
Ćwiąkała.
(fot . m.m.)

Popijając kawę i przegryzając ciasteczka,
słuchaliśmy opowieści Rysia i oglądaliśmy

kolejne fajki z Jego zbiorów. Fajki z Azji,
Afryki, obu Ameryk i Europy. Mieliśmy 
okazję zobaczyć wiele ciekawostek, w tym 
fajki stworzone przez naszego gospodarza. 

Dotąd byłem posiadaczem hebanowego
ubijacza wykonanego przez Rysia, więc
skorzystałem z okazji i nabyłem wielką
fajkę wprost od jej twórcy. Inną ciekawostką

była fajka wykonana przez T. Samsela
i klocek wrzoścowy, w którym miała zostać
wykonana maszynowo kopia wspomnianej
fajki.

 



Wyniki Turnieju z okazji 15. lecia Konińskiego Klubu Fajki 
oraz debiutu Klubu Fajkowo-Cygarowego Trafika Poznań

M iejs ce Im ię N az wisk o Klub C za s
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D am ian M uc ha 02:06: 20

Z enon Bud yc h

KF C  Trafik a Poz nań 

01:46: 42

M ichał Perc zy ńsk i
KM F  S zam otu ły

KM F  S zam otu ły

KM F  S zam otu ły

01:41: 44

R om an Kal ino ws ki KO KF 2010

01:36: 45

01:32: 50

01:32: 19

01:31: 50

KK F P ozna ń

KK F P ozna ń

KK F P ozna ń

01:29: 34

M ac iej M ac iejew sk i KO KF 2010

01:28: 53

Z bigniew Liebert 01:17: 50

R obert Białek

Ja kub Balcerz ak

Sław om ir M ielc are k

KO KF 2010

KO KF 2010

KO KF 2010

01:14: 35

01:12: 14

00:18: 03

KF C  im . Sher loc ka  H olm es a 

Sław om ir R atajcz yk

M arius z Bog dał

D aniel Sad ow sk i

To m asz Lew ando w ski

Podium drużynowe:
I.    Klub Miłośników Fajki Szamotuły    04:27:10

II.   Kalisko -Ostrowski Klub Fajki          04:19:44
III.  Klub Kolekcjonerów Fajek Poznań  04:04:04

Srebrna drużyna turnieju w Koninie.8

Świetna impreza, zorganizowana przez kluby z Konina i Poznania. Przepiękna 
fajka - billiard z Pracowni Henryka Worobca, żmudnie ryflowana przez Elę, 

podobała się chyba wszystkim uczestnikom turnieju. Stoiska trafiki Fajkowo.pl 
oraz poznańskiej trafiki z ul. Sczanieckiej, pyszniły się ogromnym wyborem tytoni,
fajek i precjozów niezbędnych każdemu fajczarzowi. Chyba zwycięstwo
Damiana Muchy nie było zaskoczeniem dla nikogo. Natomiast zaskoczeniem

było ogłoszone przez Henryka Worobca przejście na fajkową emeryturę.
Na szczęście mistrz Worobiec ma następcę, któremu niewątpliwie będzie
służył pomocą, byśmy wciąż mogli cieszyć się fajkami z wielkim “W”.

Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010 zaczyna powoli wzmacniać swoją pozycję 
w zmaganiach drużynowych. Powtórzyliśmy wynik z Poznania - II miejsce! 

m.m.

 



 

 

 

 

 

 

           

Nakład własny M.M.

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

tel. 668-698-376
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Autorzy tekstów:
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Krzysztof Liedel
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K.L. -  (Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa)

 


