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Baker Street - nowy magazyn fajczarski

Fajczarze mają swojego patrona

11 października b.r. w kościele w Woli Michowej zebrali się 
reprezentanci klubów z Woli Michowej, Przemyśla, Bydgoszczy 
i Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 (Ania i Rysiu Ordziejewscy). 
Podczas mszy brać fajczarska została powierzona pod opiekę 

św.Jana XXIII. W godzinach popołudniowych w pensjonacie “Kira”, 
którego właścicielem jest fajczarz Wojtek “Kiju” Gosztyła, odbył się 
konkurs wolnego palenia fajki. Fajkę konkursową z czarnego dębu 
wykonała wytwórnia Mr.Bróg. Każda fajka posiada unikatowy numer 
i otrzymała odpowiedni certyfikat.

Barbórkowy konkurs w Koninie odbędzie się 6 grudnia br. 
Spotkanie organizują Koniński Klub Fajki oraz Klub 
Fajkowo-Cygarowy Trafika Poznań.

Barbórka w Koninie

Klub Fajkowo-Cygarowy im.Sherlocka Holmesa
z Warszawy ma swój magazyn, właśnie ukazał się 
pierwszy numer. Trzymamy kciuki za powodzenie
przedsięwzięcia.

Konkurs inauguracyjny KFC im. Sherlocka Holmesa

Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa organizuje w dniach 17-18 stycznia 2015 r., 
swój pierwszy konkurs. Miejscem konkursowych zmagań ma być Pałac Ossolińskich w Sterdyni.

Jesienne spotkania w Bydgoszczy

8 listopada b.r. w bydgoskiej restauracji Zatoka. 47 zawodników, stanęło w konkursowe 
szranki Jesiennych Spotkań Fajkowych. Konkurs zdominowali gospodarze zajmując 
pierwsze i trzecie miejsce na podium oraz pierwsze miejsce drużynowo. Wystartowały 
dwie panie, z których lepszą okazała się nasza klubowa koleżanka - Ania Ordziejewska .

Według znanych mi relacji, było po bydgosku: wesoło, biesiadnie i przy okazji fajczarze
mieli okazję okazać serce, biorąc udział w aukcji dobroczynnej.
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Szanowni Czytelnicy, Krzysztof Liedel - Prezydent Klubu
Fajkowo-Cygarowego im. Sherlocka Holmesa dał mi się
namówić do współpracy, ku radości mej i mam nadzieję
Waszej. Niewątpliwie większość z Was lubi zasiąść

wygodnie w fotelu z fajką w ręku, podczas gdy na stoliku
obok stoi szklaneczka/kieliszek ulubionego trunku.
Świat fajki i whisky postara się nam przybliżyć Krzysztof.

m.m.

(fot . archiwum K.L.)FAJKA i WHISKY -  DUET IDEALNY

Słowo od redakcji:

Sztuka używania życia wbrew pozorom nie jest ani łatwa, ani tania. Tym istotniejsze 
jest, aby dobrze rozumieć i jak najlepiej wykorzystywać to, co do zaoferowania mają 
nam nasze codzienne i mniej codzienne pasje. Do tego potrzebna nam będzie 
odrobina radości życia, chęć zatrzymania się na chwilę w biegu oraz trochę wiedzy, 

najlepiej pożyczonej z obszaru - mniej więcej - chemii i biologii. Ta ostatnia pozwala 
na naukową analizę tego, które z wyróżniających się, często ostrych i przejmujących 
smaków tak fajkowych tytoni, jak i najlepszych whisky, idą w parze, a które raczej 
do siebie nie pasują. 

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których należy pamiętać dając i biorąc pod 
uwagę  jakiekolwiek wskazówki dotyczące tworzenia par smaków i aromatów jest to, 
że smakosze i znawcy whisky identyfikują  wśród samych tylko whisky single malt - 
więcej niż 400 aromatów. Biorąc pod uwagę, że owych 400 aromatów w różnych 

kombinacjach składa się na 10 do 12 tysięcy rodzajów dostępnych na rynkach świata 
alkoholi tego szlachetnego gatunku, stworzenie wyczerpującej listy optymalnych par 
wydaje się niemożliwe. Wydaje się na poziomie matematycznym. Faktycznie 
bowiem po prostu wiadomo, że stworzenie tej listy jest niemożliwe z tego prostego 
powodu, że , a zatem możemy jedynie proponować 
i sugerować, bez gwarancji pominięcia jakiegoś połączenia, które ktoś uznać może 

za najlepsze w świecie.

de gustibus non est disputandum

Jak widać whisky smakuje w każdych warunkach (fot . archiwum K.L.)
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Jest to zrozumiałe biorąc pod uwagę, 
że niektóre whisky - jak choćby 18-letni 
Highland Park - szczycą się wieloma, 
często więcej niż 20 wyczuwalnymi 

aromatami. Połączone z intensywnym 
tytoniem i dymem fajkowym zaginą - 
a raczej będą się wzajemnie niwelować. 
Zdecydowawszy się jednak na to często 
szlachetne połączenie, które ma nam 
umilać - choć nietradycyjnie - wolny czas, 
powinniśmy pamiętać o kilku zasadach 

łączenia tych szlachetnych smaków 
i zapachów.

Fot.: http://pipesmagazine.com/forums/topic/
relaxation-time-whiskey-and-a-pipe

Kolejną istotną kwestią jest sama czystość 
degustowanych smaków - czy będziemy mówić 
o fajce, czy whisky. Nie bez powodu wywód 
nasz zaczęliśmy od uwagi o cieszeniu się 

życiem - do tego bowiem fajka w towarzystwie 
whisky jest idealna. Pamiętajmy jednak, że 
i jedna  i druga to wymagające kochanki - 
najlepiej czują się mając nas na wyłączność. 
Tylko zachowując taką wstrzemięźliwość 
wyc zuj em y w szystk i e nu ty  s ma ko we  
i zapachowe najbardziej wymagających tytoni 

i whisky.

,

Fot.: http://pipesmagazine.com/forums/
topic/relaxation-t ime-whiskey-and-a-pipe

Przechodząc do rzeczy zatem: możemy niewątpliwie zaproponować kilka wiarygodnych 
i akceptowalnych par, od których zacząć można swoją przygodę z tworzeniem połączeń 
idealnych pomiędzy ulubionymi przez nas używkami.

Zacznijmy od tytoni aromatyzowanych wanilią i karmelem. 

Te idealnie sprawdzą się w połączeniu z większością

amerykańskich Burbonów oraz whiskey z Tennesee 

(te bowiem zawierają także aromaty wanilii i karmelu). 

Podobny efekt uzyskamy łącząc 

aromatyzowane tytonie z niektórymi 

whiskey irlandzkimi, jak 16-letni Bushmills, 

5-letni Malligan, czy też 8-letnia Greenore, 

albo Redbreast w wieku lat 12. Jeśli chodzi 

o szkockie single malty, to do aromatyzowanych 

wanilią i karmelem tytoni dopasujemy z łatwością 

12-letnią Glengoyne, wiele odmian Macallana oraz 

Glenliveta i Glefiddicha aż do wieku 15 lat.
Fot.: 
ht tp://www.pipesandcigars.com/pipe-tobacco/39914/mac-baren-vanilla-creme/
http://www.costco.co.uk/view/product/uk_catalog/
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W wypadku tytoni aromatyzowanych 
z nutą miodową najlepiej będzie wziąć 

do ręki Speyburn Solera (łączącego nuty 
miodu i pomarańczy) lub Macallana w wersji 

Fine Oak (10-letniego).
 Dla odmiany aromaty cytrusowe w tytoniu 

fajowym znajdą świetne uzupełnienie w postaci 
14-letniego Obana lub Speyburn Solera. 

Sprawdzi się także w tym wypadku 12-letni 
Old Pulteney.

Fot.:
http://thevapespot.com   oraz   http:/ /www.slijterijvonk.nl
http://www.smoke-king.co.uk   oraz   http://myannoyingopinions.com
http://www.pipe-tobacco-shop.de   oraz   ht tp:/ /www.lionswhisky.com

Tytonie o aromatach związanych 
z czerwonymi owocami (jagodami, 

malinami, jeżynami) dobrze poczują 
się w towarzystwie takich whisky, 
jak 25-letni Tomatin, 13-letni 
Springbank Port Cask, 10-letni 

Lochside i 15-letni Glencadam.

Aromaty kwiatowe będą wdzięcznymi 
towarzyszami podczas degustowania 

takich whisky, jak 10-letni Glenturret, 
który podkreśla kwiatowe nuty, jak też 
wiele innych whisky dojrzewających 
w beczkach po sherry (jak choćby 

Glengoyne, Glenfarclas 15-letni, 
Mannochmore 12-letni, Glenmorangie 
Lasanta lat 12, Benriaxch 12-letni, 
czy wreszcie Aberlour lat 12). Jako 

zasadę w tym wypadku uznać możemy, 
że większość whisky, które tym się szczycą, 
że leżakowane były w beczkach Oloroso / 
sherry / Pedro Ximenez będą dobrymi 

towarzyszami dla kwietnie aromatyzowanych 
tytoni.   

Opr. M.M.

(ciąg dalszy nastąpi)

Krzysztof Liedel
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Fajkowe kurioza część I

(Foto.archiwum)

Druga plotka wskazuje na podobieństwo kształtu fajki do kształtu produkowanych
w owym czasie sterowców marki Zeppelin. Sama fajka posiada bardzo prostą 

konstrukcję - składa się z trzech części. Przednia część z komorą na tytoń,
która według zapewnień producenta jest pokryta wewnątrz specjalną warstwą
zapobiegającą nadpaleniu, oraz metalowym zakończeniem z otworem do
zapalania nabitej fajki. W tej części znajdują się dwa boczne otwory usytuowane

naprzeciw siebie, zapewniające dodatkowy dopływ powietrza do spalającego
się tytoniu. W środkowej części znajduje się kanał dymowy oraz gniazdo na
filtr 9mm. Tylną część stanowi ustnik. Tytoń musi być mocno rozdrobniony, a fajkę 
należy luźno nabić. Po skręceniu fajki w całość, przykłada się ogień do otworu

w metalowym zakończeniu i lekko wciąga powietrze przez ustnik. Dla
równomiernego rozpalenia tytoniu, należy obrócić fajkę o 180 stopni i powtórzyć
procedurę zapalania jeszcze raz. Prawidłowo nabita i rozpalona fajka, przy
równomiernym, spokojnym pykaniu, pali się według zapewnień producenta przez 

15 minut.

W latach 20-tych ubiegłego wieku, niemiecka firma Vauen
wyprodukowała fajkę o nazwie Zeppelin. Zdania co do

samej nazwy fajki i jej przeznaczenia są podzielone.
Jedna plotka mówi o tym, że fajka była zaprojektowana
specjalnie do bezpiecznego palenia w sterowcach, które
były wypełnione niesamowicie łatwopalnym wodorem.

Fajka Zeppelin miała ograniczać do minimum możliwość
wypadnięcia z niej żaru, ponieważ spalanie tytoniu odbywa 
się w zamkniętej komorze, w przedniej części fajki.
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Fajka Zeppelin zainspirowała 
in nych  p ro du ce nt ó w,  w ięc  
powstawały kolejne jej wariacje. 
Obok: fajka z pracowni Tadeusza 

i Celiny Polińskich z Przemyśla.
Fajka znajduje się w zbiorach 
na szego  k lu bowe go  kole gi 
Ryszard a O rd z ieje wsk ie go .
Rozk ła dany ubijacz p osiada 
specjalnie profilowaną łyżeczkę 
do czyszczenie wnętrza fajki.

Kolejną fajką o podobnej konstrukcji jest fajka Pipstar, wyprodukowana przez
szwedzką firmę HEBOR S.A.
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Jakub Balcerzak
Żród ła:

 
 

 

http://pipeclub.net/
http://www.ebay.com/usr/mdonati?_trksid=p2047675.l2559
http://www.alpascia.com/pipes/l/Morgan-Pipes1

Ostatnio powraca moda na tego typu fajki produkowane pod postacią fajek
stylizowanych na kształt cygara. Jedną z firm oferujących te fajkowe cygara

jest Morgan Pipes. Fajki tej firmy są konstrukcyjnie zbliżone do fajek Zeppelin
firmy Vauen, kształtem natomiast do złudzenia przypominają cygara z założonym 
na końcu ustnikiem. Producent zapewnia, że fajka pozwala na 15-20 minut
palenia. Do produkcji według zapewnień producenta wykorzystywany jest 

wysokiej jakości wrzosiec od Romeo Briar. Fajka ma 125mm długości i 22mm 
średnicy, odpowiada więc swoimi rozmiarami cygarom Robusto. 

Poniżej fajka Pipstar.



XVIII Fajkowy Puchar Poznania 
oraz V Wieczór Cygarowy

13.09.2014 Novotel Poznań

XVIII Puchar Poznania za nami. Zaczęło się od obrad RPKF, w trakcie 
których przyjeto do Federacji dwa nowe kluby: Bydgoskie Bractwo
Fajkowe oraz Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa 
z Warszawy.

Miejsce Imię Nazwisko Klub Czas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

24

40

55

Wiesław Ratajek PC Szczytna 01:46:39

Damian Mucha KFC Trafika Poznań B 01:36:42

Tomasz Lewandowski KMF Szamotuły 01:34:04

Roman Kalinowski KOKF2010 01:33:55

Patryk Czajkowski Bydgoskie Bractwo Fajkowe 01:29:08

Andrzej

Elżbieta

Dymkowski

Dymkowska

KKF Koszalin

KKF Koszalin

01:26:08

01:26:06

Krzysztof Kozłowski KKF Konin 01:20:48

Maciej Maciejewski KOKF2010 01:15:18

Włodzimierz Starzonek KMF Szamotuły 01:13:52

Robert Białek

Jakub Balcerzak

Sławomir Mielcarek

KOKF2010

KOKF2010

KOKF2010

00:51:08

00:41:45

00:30:18
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Drużyna klubowa KOKF2010 zajęła 2 miejsce z czasem 03:40:21, plasując się 
za KMF Szamotuły (03:50:28), a przed KKF Konin (03:39:12)

W wieczornym konkursie cygarowym “na długość popio łu” palono cygaro 
COA OSA Sol Lot 50 Robusto. Trzecie miejsce zajął nasz klubowy kolega 

Robert Białek.

Przed konkursem palenia fajki rozpoczęły się spotkania integracyjne, 
więc odbywało się smakowanie tytoni oraz innych wyrobów regionalnych,
oglądanie fajek i akcesoriów fajczarskich. 

W konkursie palono tytoń W.O.Larsen w fajce z pracowni Zbyszka 
Bednarczyka. Wśród 65 startujących było fajkę “kurzyło” sześć pań.
Najlepsza z pań - Elżbieta Dymkowska zajęła doskonałe 7 miejsce.

Fragment zestawienia wyników indywidualnych

m.m.



 

 

 

Nakład własny M.M.

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

tel. 668-698-376
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Autorzy tekstów ukazujących się w pykadełku:
M.M. / mm - Maciej Maciejewski

Jakub Balcerzak
Krzysztof Liedel

 (KOKF2010)

J.B. -  (KOKF2010)
K.L. -  (Klub Fajkowo-Cygarowy im. Sherlocka Holmesa)

 


