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V-lecie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010
Mamy za sobą pierwsze 5 lat działalności. Działalności, która
zaowocowała pewnymi sukcesami na niwie fajczarstwa. Praktycznie
od początku istnienia naszego Klubu wydajemy ten biuletyn, który
w formie papierowej trafia do członków KOKF2010, a w formie plików
.pdf dociera do ponad 100 abonentów. Ponadto dzięki gościnności
Śląskiego Klubu Fajki “Pykadełko” ukazuje się na stronie internetowej
ŚKF.

W ciągu tych pięciu lat mieliśmy okazję uczestniczyć w konkursach
w wolnym paleniu fajki, gdzie drużyna KOKF2010 potrafiła pokazać
pazur, czego ukoronowaniem było zwycięstwo w I Pucharze Polski
w kwietniu br.
W końcu nadszedł czas na zorganizowanie konkursu, a mały jubileusz
5.lecia Klubu był dobrym ku temu pretekstem. Początkowo impreza
miała odbyć się w Kaliszu, ostatecznie mieliśmy okazję spotkać się
w gościnnych progach “Folwarku Polskiego” w Radłowie. Można mówić
o gościnności przez duże “G”, ponieważ w żadnym z budynków
należących do wspomnianej restauracji, nie ma popielniczek!!! Jedyne
popielnice znajdują się na zewnątrz budynków zespołu restauracyjnohotelowego. Przeważyła dobra wola właścicieli tego klimatycznego miejsca.

Pogoda dopisała nam wspaniale i przybywający na miejsce spotkania
fajczarze oraz osoby im towarzyszące, chętnie obsiadali ławki stojące
na terenie i wygrzewali się w promieniach słońca.
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Syty polski obiad zjedliśmy w budynku starego spichlerza, natomiast
pozostała część imprezy odbywała się na poddaszu “Starej stajni”.

W “Stajni” znalazł się stół kawowy, który witał wchodzących na poddasze,
a w głębi sala konferencyjna, gdzie odbył się konkurs wolnego palenia.
W sali tej znalazło się miejsce dla jedynego wystawcy, który nas odwiedził:
Fajkowo.pl. Na stole pyszniły się puszki Gawitha Hoggartha, Dunhilla,
a nozdrza odwiedzających stoisko podrażniała pachnąca tabaka.
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Dzięki naszym Klubowiczom udało się zorganizować małą wystawę,
na której można było zobaczyć fajki w tym przede wszystkim rzeźbione
fajki wrzoścowe. Część fajek rzeźbionych stanowiły fajki autorstwa
Andrzeja “Andreasa” Grześkiewicza. Były tam również opakowania
tytoni, które znane są młodszej generacji fajczarzy jedynie z nazwy,
oraz zbiór znaczków pocztowych z fajką.

Dzięki Krzysztofowi Najsztubowi palono
w dębowych billiardach firmy “Legion”,
tytoń dostarczony przez Fajkowo.pl Gawith Hoggarth Scotch Mixture. Wielu
palących w turnieju uznało tytoń za
zbyt “latakiowy”. Być może był to jeden
z powodów, dla których osiągnięte
rezultaty były dalekie od rekordowych.
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Najlepszy wynik wśród Pań osiągnęła Ania Mucha z Klubu FajkowoCygarowego Trafika Poznań (0:39:24). Podium zostało opanowane
przez fajczarzy z doświadczeniem: Mirosław Wawrzyniak z KKF Poznań
(1:33:17), Roman Kalinowski z KOKF2010 (1:19:25), Wiesław Ratajek
z PC Szczytna (1:17:49).

Pomiędzy konkursem a rozdaniem nagród mieliśmy okazję wysłuchać
prelekcji ostrowskiego biegłego sądowego o zakazanych kolekcjach, co
było dla nas interesujące w związku z nabywaniem tytoniu, który posiada
znaki akcyzy (objęte zakazem zbierania).

Mamy nadzieję, że gościom podobała się nasza impreza.
(Fot. Arek Szymański)

(m.m.)
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Z wizytą: Rafał Woźniak
Pojechaliśmy z Jakubem do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie od kilku
lat Rafał Woźniak wytwarza swoje fajki. Pewnie większość fajczarzy
widziała już fajki Rafała, jeśli nie to proponuję zajrzeć na:
http://www.wozniakpipes.com/?page_id=993

Od czego się zaczęło?
Aby nie zacząć palić
papierosów postanowił
kupić fajkę. Hmm, po co
było w ogóle zaczynać
palić? Osobiście jestem
zadowolony, że Rafał
zainteresował się fajką
- są tego piękne efekty.
Zanim zaczęły powstawać
znane nam dzisiaj fajki
Rafała, najpierw powstały
różne twory, zobaczcie
sami bambusowy cybuch
- z wędki! Ale był? Był.
I tak się zaczęła Rafała
fajowa podróż.

Podczas oglądania warsztatu Rafała
zauważyłem na wieszaku fajkę we
wczesnej fazie produkcyjnej. Rafał
dał się namówić na pracę w naszej
obecności, przy czym część pracy
miała dotyczyć fajowego okienka.

Najpierw Rafał wygładził wnętrze komory, w której będzie się kłębił dym.
Później wytoczył i osadził w otworach komory pierścienie, w których będą
osadzane okienka.

Następnym etapem było przygotowanie okienka, więc znowu było toczenie,
szlifowanie, dopasowywanie, później docięcie i polerowanie.
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Po wstępnym przepolerowaniu elementu z okienkiem, przez okienko
można już popatrzeć na świat. Przygotowany element pasuje do tego,
który wcześniej Rafał wpasował w ściankę komory. Byliśmy ciekawi, jak
finalnie będzie wyglądała ta fajka. Nie musieliśmy długo oczekiwać, już
po kilku dniach fajka pojawiła się na stronie Rafała.
Nasza wyprawa przyniosła dobre owoce. Rafał przekazał nam jedną ze
swoich fajek na nagrodę w zorganizowanym przez Klub konkursie.
Jakub zamówił dla siebie fajkę - narysował kształt komina, a Rafał za
pomocą kilku kresek dorysował resztę. No i kolejna dobra rzecz, to ta
relacja.
(m.m.)

A tak wygląda skończona fajka, której etap
produkcyjny mieliśmy okazje oglądać.
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