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Jeden z członków Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - Marcin, od-
graża się, że powoli przygotowuje się do napisania słów kilku o fajkach
w literaturze.

Jak wszyscy wiemy, temat rzeka. Znając Marcina śmiem podejrzewać,
że na pierwszy ogień pójdzie polska fantastyka. Redakcja z niecierpli-
wością oczekuje na pierwsze teksty i ilustracje.

Fajka w literaturze

Fajka przez kilkaset lat wrosła w nasze życie na tyle, że została zauwa-
żona przez pisarzy, którzy budując klimat wokół swojego pomysłu, wkła-
dali fajkę w usta bohaterów. Dotąd fajkę w literaturze, a raczej pisarzy
z fajką przybliżała nam Monika.
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Pożegnanie poznańskiego kolekcjonera i fajczarza
Ryszarda Ćwiąkały

26 lipca 2022 roku na poznańskim cmentarzu przy ul.Nowina zebrało
się kilkudziesięciu fajczarzy, by pożegnać zmarłego w dniu 20 lipca,
znanego i lubianego poznańskiego kolekcjonera i fajczarza ... jakby
ktoś nie wiedział to również amatora-fajkarza - Ryszarda Ćwiąkałę.

Na uroczystości pojawili się reprezentanci Rady Polskich Klubów Fajki,
członkowie wszystkich poznańskich klubów (KKF, KFCTrafika Poznań,
Ariergarda Fajczarzy i Aficionado), fajczarze z Konińskiego Klubu Fajki,
Klubu Miłośników Fajki w Szamotułach, Pierwszej Krakowskiej Loży
Fajki oraz członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010.

Po uroczystości część fajczarzy
udała się do siedziby KKF Poznań.
Dzięki Henrykowi Rogalskiemu
uczestnicy spotkania mieli okazję
obejrzeć zdjęcia z Rysiem. Jeszcze
młodym i już bardzo dojrzałym.
Przy okazji wspominano imprezy,
w których Rysiu uczestniczył,
rozmawiano o fajkach, które two-
rzył, jak również o tych, które
kolekcjonował. Wielu fajczarzy
posiada w swoich zbiorach stwo-
rzone przez Rysia fajki, te prawie
klasyczne, jak i te które zwykliśmy
nazywać “maszkaronami”, z uwagi
na rzeźbione na fajkach twarze.
Oczywiście oprócz fajek Rysiu
tworzył całkiem udane ubijacze.
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Mieliśmy okazję spotykać Rysia Ćwiąkałę podczas imprez fajczarskich,
ale także prywatnie w jego fajowym pokoju. Mogliśmy oglądać Jego
zbiory, kupować wykonane przez Rysia fajki, oraz słuchać wspomnień
i historii o fajce. Teraz Rysiu dołączył do naszych wspomnień ...

Tekst: M.M./Fot.: H.Rogalski/M.M.  
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Kowbojska fajka

20 sierpnia 2022 w Józefowie koło Pleszewa, na spotkaniu zorganizo-
wanym przez Ariergardę Fajczarzy i Aficiondos z Poznania, pojawili się
również członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010. Przede
wszystkim cieszyliśmy się obecnością naszych fajowych przyjaciół i to
nie tylko tych z Wielkopolski, ale również tych z Krakowa czy War-
szawy. Spędziliśmy wspólnie czas od wczesnego popołudnia aż do
późnej nocy.

Podczas spotkania, oprócz tradycyjnego chwalenia się fajkami, wzajem-
nego częstowania tytoniami czy trunkami, odbył się mini konkurs pale-
na czas. 2 gramy tytoniu we własnych fajkach.

W konkursie zwyciężył członek
AFA - Bartek Blij znany wielbiciel
fajek firmy Stanwell.

Prezydent KOKF2010 - Maciej,
zajął trzecie miejsce, Sławek, Mar-
ci i Kuba byli niewiele dalej od
podium. Sam konkurs przebiegał
w bardzo luźnej przyjaznej atmo-
sferze i chyba tylko zwycięzca
naprawdę skupiał się na paleniu.
No i dobrze, dzięki temu zwyciężył,
czego szczerze Bartkowi gratulu-
jemy.

Ale w westernowym miasteczku
były również inne atrakcje nie zwią-
zane z fajką. Większość fajczarzy,
mając na uwadze wznoszone toasty
nie zdecydowała się na rzucanie
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do tarczy nożami czy toporkami.
Za to część fajczarzy oraz towa-
rzyszących im osób, próbowała
zmierzyć się z bykiem. Ponieważ
piszący te słowa również poważył
się na jazdę na byku, może z całą
odpowiedzialnością stwierdzić, że
sztuka to niełatwa i chwała orga-
nizatorom tej atrakcji, że nie spa-
daliśmy na ubitą ziemię. Nawet
zapodane wcześniej środki zwiot-
czające nie zapobiegłyby wielu
dotkliwym kontuzjom. A tak była
zabawa i masa śmiechu.

Jak zwykle bardzo fajnie zapre-
zentował się Albert Neumann z
Poznania. Od lat doskonali się
w posługiwaniu biczem. Słowa
uznania należą się asystującym
Albertowi paniom.

Oprócz przecinania, odbierania gałązek czy chusteczek za pomocą
bicza, Albert dał pokaz kręcenia płonącym lassem.

Spotkania zbliżają ludzi, ostatnio spotykaliśmy się dużo rzadziej, więc
to spotkanie - tak luźne w formie - było niewątpliwie doskonałym spo-
sobem na odreagowanie ,złapanie oddechu. Dziękujemy za możliwość
spotkania i wspólnego zapalenia fajki.
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Kolekcje członków Kalisko-Ostrowskiego
Klubu Fajki 2010

Kolekcje członków klubów fajkowych mają zwyczaj rosnąć. Jedne roz-
wijają się dynamicznie, inne rosną pomalutku. Część fajczarzy zbiera
fajki - często posiada ich zaledwie tyle, by wystarczyło na potrzeby
rotacyjnego palenia, by zapewnić fajkom odpoczynek, a sobie komfor-
towe palenie. Inni kupują fajki po to, by wzbogacić i urozmaicić swój
zbiór. Maciej zbiera fajki rozmaite, głównie interesuje się fajkami pols-
kimi, w tym szczególnie fajkami Ludwika Walata. Niemniej chce, by
jego zbiór przedstawiał fajki wykonane z różnych materiałów, jak i w
różnych częściach świata. Tym sposobem, w skład
głównego zbioru Macieja weszło japońskie
kiseru. Ten konkretny egzemplarz pochodzi
z około 1900 roku. Fajka ze srebra
i bambusa. Etui - tłoczona tektura,
skóra płaszczki, jedwab
i kamienie.

Obok powszechnie
znanych fajek drewnianych,

czy fajek systemowych, jak falcon
czy kalabasz, w zbiorze Macieja można

znaleźć fajki wodne, fajki arfykańskie - chłam
dla turystów, ale także wyroby rzemieślnicze czy fajkę z tykwy wyko-
naną przez Afrykanina gdzieś w Kongo. Teraz dołączyło do zbioru
to całkiem ładne  kiseru, a niedawno  jeszcze jedno - długie i z większą
główką - prawdopodobnie pochodzące gdzieś ze wschodniej Azji, czyli
Chiny, Korea, Laos może Wietnam.

Wracając do kiseru ... kształt fajki, a zasadniczo wielkość główki jest
wypadkową dwóch rzeczy, po pierwsze pochodna od fajek przezna-
czonych do palenia innych używek, po drugie niewielkiej ilości tytoniu
dostępnego na wyspach japońskich. Kiseru mocno wrosło w kulturę
japońską. Było rozrywką wszystkich klas społecznych. Znalazło swoje
odbicie w sztuce: rzeźba, malarstwo, ale także teatr.



7

Z kolei Jakub oprócz fajek kolekcjonuje fabrycznie zamknięte opako-
wania tytoniu fajkowego. W tej chwili jest niewątpliwie największym
kolekcjonerem takiego tytoniu w Polsce. Wśród swoich eksponatów
posiada XIX-wieczny (najstarszy w zbiorze) tytoń z carskiej Rosji.

W ostatnim czasie zbiór Jakuba poszerzył się o kilka tytoni polskich
z okresu tuż przed i zaraz po rozpoczęciu II Wojny Światowej.

Kuba często spotyka się z pytaniami o jakość - możliwość użycia sta-
rych tytoni. Zasadniczo wygląda to w ten sposób, że tytonie pakowane
w papier (jak te, które ostatnio zdobył do swojego zbioru), dzisiaj nie
nadają się już do palenia. Pomimo tego, że czasami zachowały jeszcze
wyczuwalny aromat, to ich palenie (po wcześniejszym nawilżeniu), nie
przynosi szczególnie przyjemnych doznań. Ale tytonie angielskie czy
amerykańskie, które w czasie IIWŚ były przygtowywane dla żołnierzy,
zamykane w lutowanych puszkach, po otwarciu są doskonałe do pa-
lenia - o ile wcześniej nie nastąpiło rozhermetyzowanie puszki.

W miarę swoich skromnych możliwości staramy się pokazywać nasze
zbiory i żywimy nadzieję, ze uda się kiedyś zorganizować profesjonalną
wystawę.
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Kącik filatelistyczny

Fajka na sztalugach

Znaczek pocztowy ZSRR, 1980, seria Rocznice urodzin malarzy, 
150-rocznica urodzin Nikołaja Newrewa, katalog Michel SU 4997

Obraz współczesnego malarza
brytyjskiego - Petera Breedena.
Poza obrazami będącymi portre-
tami, większość obrazów tego
malarza przedstawia “pustkę”.
W przestrzeniach przedstawio-
nych na obrazach brak ludzi.    
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