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Fotografie znajdujące się w biuletynie (i wiele innych) znajdziecie w sieci

Na 13 stycznia 2018 roku zaplanowano I Warszawski
Festiwal Fajki i Cygara. Impreza ma odbyć się na Torze
Wyścigów Konnych na Służewcu.

Więcej informacji na:
https://www.facebook.com/KlubSherlocka/
oraz
klub.sherlocka@gmail.com

Wszystkim Fajczarzom

i Fajkarzom,
naszym Przyjaciołom

oraz ich Rodzinom
życzymy 

fajowych Świąt
Bożego Narodzenia

oraz (a jakże) fajowego
Nowego 2018 Roku

Członkowie
Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010

oraz
redakcja “Pykadełka”

Idą święta, idzie kolejny rok ...



Arthur Ignatius Conan Doyle

(ur. 22 maja 1859 w Edynburgu,
zm. 7 lipca 1930 w Crowborough)

Szkocki pisarz, lekarz, wolnomularz, spirytysta, czołowy
przedstawiciel nurtu powieści detektywistycznych,
w których głównym bohaterem jest Sherlock Holmes. 

Ukończył studia medyczne w Edynburgu i do 1890 roku
prowadził praktykę lekarską. Później zajął się wyłącznie

pisarstwem. Oprócz utworów kryminalnych pisał również powieści historyczne,
fantastyczno-naukowe, sensacyjne i książki niebeletrystyczne. Do jego
najważniejszych dzieł należą: Pies Baskerville’ów, Studium w szkarłacie oraz

wielokrotnie ekranizowana powieść Zaginiony świat. Na jego dorobek składają
się także próby poetyckie oraz kilka opowieści grozy i strachu, utrzymanych
w stylistyce i ortografii XIX-wiecznych romansów gotyckich, czy prozy Edgara
Allana Poego. Był uczestnikiem II wojny brytyjsko-afgańskiej, podobnie

jak jeden z jego bohaterów – doktor John Watson. Z tego względu wielu
czytelników upatruje w Watsonie alter-ego autora.

We wszystkich opowiadaniach Arthura Conan Doyle’a jego ulubiony bohater -
Sherlock Holmes niewątpliwie palił fajkę. Niemal wciąż trzymał ją w dłoni lub
w zębach. W kanonie, czyli 56 krótkich opowiadaniach oraz 4 dłuższych

nowelach Holmes miał trzy fajki – poczerniałą, prostacką glinianą (którą lubił
palić w nastroju dyskusyjnym, a wspomniano o niej sześciokrotnie), fajkę
wrzośćcową (dwukrotna wzmianka w tekście) oraz z drewna wiśniowego
(jedna wzmianka).  
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http://czasatrakcji.pl/pl/atrakcja/
muzeum-dzwonow-i-fajek.html

Co ciekawe, w żadnym z opowiadań Doyle’a  nie
pojawia się fajka typu kalabasz: złotawa, mocno
wygię ta, z główką z pianki morskiej i czarnym,

wojskowym cybuchem. Z taką fajką przedstawiano
Holmesa na wielu grafikach. Być może jest w tym
zasługa amerykańskiego aktora Williama Gillette’a,
który wybrał fajkę typu bent, by nie zasłaniać

twarzy przed widzami i aby dym tytoniowy nie
wchodził mu w pole widzenia. Kalabasz pojawił się
między innymi w film ie o młodym Sherlocku.

Marka palonego tytoniu nie pojawia się na kartach powieści, choć Holmes
twierdził, że potrafi rozróżnić 140 rodzajów tytoni, opierając się jedynie na
popiele. W jednym z opowiadań bezbłędnie rozpoznał cygaro Indian

Trichinopoly. Również jego wierny kompan, dr John Watson palił fajkę,
najczęściej glinianą, nabijając ją mieszanką „Arcadia Mixture” lub „Shop’s
tobacco”. Jednakże trudno ustalić, jaki tytoń preferował sam Arthur Conan
Doyle. Wiadomo, że palił fajkę i był miłośnikiem cygar, ale biografowie 

nie znają ulubionej mieszanki tytoniu, ani rodzaju najczęściej palonej fajki,
tym bardziej, że zdjęcia ukazują autora palącego zarówno w bencie, w prostym
billiardzie, ale i w wielu innych.

Podobno, jeśli zna się upodobania fajkowe Holmesa, tym samym zna się
upodobania Arthura Conan Doyle’a. Poza tym aspektem sam Sherlock
Holmes był oparty na znanym chirurgu i nauczycielu akademickim, a także

mistrzu obserwacji – dr Josephie Bellu.



“Przy mdłym świetle lampy - widziałem go - siedział paląc swą starą, wrzośćcową
fajkę, cichy, nieruchomy, jakby bezprzytomny, z oczami utkwionymi w sufit,
błękitne chmury dymu otaczały jego postać, tylko wydatne rysy twarzy były

oświetlone. Tak siedział, gdy zbudzony jego wołaniem o wschodnie słońca
otwarłem oczy. Jeszcze trzymał w ustach fajkę, jeszcze wił się z niej dym,
a cały pokój napełniał gęsty zapach tytoniowy; nie było tylko owej paczki
tytoniu, którą widziałem w nocy”. (

)
Człowiek z wywiniętą wargą/Tajemniczy

żebrak ze Swandon Lane

“Był to tylko dym tytoniowy, klon, zaczął
mnie drapać w gardle wywołując nieprzy-
jemny kaszel. Dopiero po chwili, wśród

tej gęstej chmury dostrzegłem Holmesa
otulonego w szlafrok i zagłębionego
w ulubionym fotelu. W zębach trzymał
czarną, glinianą fajkę”. ( )Pies Baskervillów

“- Być może, popełniłeś błąd - zauważył,
chwytając szczypcami płonący żużel
i odpalając od niego długą fajkę z wiś-

niowego drzewa, k tóra zazwyczaj
zastępowała mu glinianą gdy bywał
bardziej skłonny do dysputy niż do medy-
tacji”. ( )Przygoda w Copper Beeches

Co ciekawe, niemal żaden tłumacz na język polski nie podaje rodzaju fajki
palonej przez Holmesa, zadawalając się jedynie słowem „fajka”.

http://www.talkingtobacco.com/2012/05/on-sherlock-holmes/
http://pipesmagazine.com/blog/tag/sir-arthur-conan-doyle-pipe-smoking/

Monika Kubiak  
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Kryształowa Fajka 2017

Zakończyła się III Edycja Crystal Pipe, o ostatnim
konkursie tego Grand Prix, spotkaniu w gościnnych
progach Park Hotel w Bydgoszczy donosi Ania Mucha

Po raz kolejny sympatycy wolnego palenia fajki spotkali się w Bydgoszczy
na turnieju kończącym sezon fajczarski. W tym roku Bydgoskie Spotkania
Fajkowe, organizowane przez BBF odbywające się cyklicznie w listopadzie,

odbyły się pod znakiem „ Morskich opowieści”.

Temat przewodni ukazywał się na każdym kroku. Gospodarze ubrani byli
w stroje marynarskie – gustowne czapeczki i koszulki. Spora część  uczest-
ników również podjęła wyzwanie nawiązując strojem do tematu spotkania.

Były szanty, grane i śpiewane przez zespół o wdzięcznej nazwie “Majtki
Bosmana”. A skoro była muzyka na żywo były również tańce.Wszystko to
sprawiło, że atmosfera spotkania była po prostu fantastyczna. Nie zabrakło
również napojów przygotowanych przez uczestników - dostępny był

“procentowy szwedzki stół”. Kto chciał mógł się częstować napitkami
wszelakimi, od piwa począwszy, przez nalewki domowej roboty, aż po cydr
Patryka Czajkowskiego, i jeszcze wiele innych procentowych smakołyków.
Były i pyszne ciasta domowe oraz obiad w przerwie pomiędzy turniejem,
a rozdaniem nagród.

Fot. Kalumet.pl



6

To, co jednak dla fajczarzy najważniejsze to oczywiście turniej. Tytoniem kon-
kursowym był Gawith Hogarth Danish Blend palony w fajce „Golden Pipe”.
Wszystko odbyło się jak zwykle, trzy gramy tytoniu, dwie zapałki, fajka, ubijacz

i … poszli. Rozkruszyli tytoń, nabili fajki, zapalili. Czas płynął i kolejni uczest-
nicy sygnalizowali zakończenie palenia. Ostatecznie pierwsze trzy miejsca
wypadły następująco: Damian Mucha z czasem: 1:45:40, Zenon Dombrowski
z czasem: 1:35:47 oraz Julian Drabent z czasem: 1:29:07. W turnieju wzięły

udział 53 osoby, w tym 5 Pań. Puchar dla najlepszej Pani z czasem: 0:51:40
zdobyła Małgorzata Tritt. Podsumowanie sezonu fajczarskiego, czyli Grand
Prix 2017 wyłoniło nowego Triumfatora. Został nim Zenon Dombrowski,
uczestnik wszystkich turniejów organizowanych w tym roku, uzyskując łącznie
302 pkt  i otrzymał dużą kryształową fajkę.

Małą kryształową fajkę wręczaną za najlepszy czas w sezonie otrzymał
Damian Mucha, za czas 1:45:40. Wszystkim  Zwycięzcom serdecznie gratuluję!
Odbyła się również aukcja charytatywna dla pewnej Pani, prowadzona przez

Romana Sindrewicza z BBF. Zlicytowano fanty dostarczone przez uczestników
spotkania: szkatułki zdobione metodą  decoupage, dwa rowery, biżuterię,
książki, alkohol, fajki, ... Mam nadzieję, że pieniądze zebrane podczas aukcji
choć trochę pomogły Osobie, dla której aukcja była zorganizowana.  W trudnym

czasie choroby, życzę Jej przede wszystkim wytrwałości oraz szybkiej poprawy
zdrowia.

Ja ze swojej strony serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom osiągniętych
czasów! Organizatorom zaś dziękuję za gościnę, dobrą zabawę i  wszystkie
atrakcje. Do zobaczenia na kolejnych zawodach fajkowych! Anna Mucha

Fot. Kalumet.pl
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Fajkowy kącik filatelistyczny

Tym razem znaczek z serii przedstawiającej
greckich polityków - Andreas Papandreu
(1997 rok).

Numer katalogowy znaczka według
katalogu Michael: GR 1934

Fajkowy kącik numizmatyczny

Monety o nominale 1$, wydane przez mennicę USA. Amerykanie wydają
wiele serii monet, a jedną z nich jest: Native American 1$ Coin. Ta seria
wydawana jest od 2009 roku. Na monetach z 2011 i 2014 roku znalazła się

fajka. Na pierwszej widoczne są dwie dłonie przekazujące sobie kalumet.
Na drugiej widoczna jest para Indian, mężczyzna trzyma w ręku kalumet.
W moich poszukiwaniach monet natrafiłem na więcej projektów graficznych,
na których występuje motyw fajki (co roku w wyniku konkursu wybiera się

jeden z projektów). Być może w latach kolejnych pojawia się następne
jednodolarówki z kalumetem.

http://www.coinnews.net/2015/11/05/2017-native-american-1-coin-designs/

http://www.tulalipnews.com/wp/tag/native-american-coin/

http://news.coinupdate.com/native-american-dollar-designs-reviewed-by-cfa-0235/

Strony przedstawiające projekty - jest tam więcej fajek:

 



Fajkowy tatuaż Fajkowy exlibris

Fajka na sztalugach

Octav Bancila – ur. 4.02.1872 - zm. 3.04.1944r.) - rumuński malarz realistyczny.
Szczególnie chętnie portretował chłopów, Żydów oraz Cyganów. Powyżej dwa
portrety: Wieśniak z fajką – 1912 oraz Cyganka z fajką - 1915



 

 

 

 

 

 

                                                       

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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