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Święto ul.Niecałej w Kaliszu
4 września br. członkowie Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 Jakub i Maciej pokazywali część swoich zbiorów podczas Święta
ulicy Niecałej.
Nasze stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Było niewiele
takich chwil, gdy mogliśmy posiedzieć w fotelach, w naszym fajkowym
kąciku. Sama impreza odbywa się dzięki właścicielowi lokalu “Komoda”,
ale tworzą ją wystawcy i zwiedzający. Rzadko widuje się na raz tylu
uśmiechniętych, miłych dla siebie ludzi.

Dla Macieja była to jedna z kilku wystaw w jakich uczestniczył w tym
roku. Wcześniej bywał na imprezach ściągających miłośników starych
pojazdów. Wśród wystawianych pojazdów bywały i takie, w których
na podszybiu wśród gadżetów sprzed lat, można było zobaczyć fajkę.
Na przyszły rok jest już plan ... ale nie będziemy zdradzali szczegółów.
Może być zabawnie, a na pewno będzie ciekawie.
1

“Najmłodszy” członek KOKF2010 Jakub Stanecki
miał okazję odwiedzić RPA i znaleźć czas na
poszukiwania miejscowego tytoniu.
Dzięki Jakubowi możemy poznać smak Afryki.
„HOUSEBLEND TOBACCOS”
Colina Wesley’a z RPA
W te wakacje miałem okazję spędzić sierpień w RPA. Mając w pamięci,
że to dawne dominum brytyjskie, gdzie wcześniej osadnikami byli
Holendrzy – miałem duże nadzieje na „skosztowanie” ciekawych tytoni.
I nie zawiodłem się!!! Udało mi się znaleźć sklep pana Colina Wesley’a,
w którym oprócz „standardowego” wyboru Amphory, Borkum Riffa,
kilku Mac Barenów i Petersonów, są także prawdziwe „skarby” – tytonie
blendowane przez właściciela, który od lat 70-tych tworzy i udoskonala
najróżniejsze mieszanki.

Historia firmy „Wesley’s” sięga
1921 kiedy to przodkowie rozpoczęli
handel, zakładając mały sklepik
z wyrobami tytoniowymi. Jednak
przełomem był moment, gdy pan
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Colin nawiązał kontakt z Tobacco Blending w Londynie. Wtedy zaczął
blendować swoje mieszanki, korzystając z doświadczenia, a także
dostępu do czystych tytoni Latakia oraz Perique. Do tej pory bowiem
jedyne tytonie z jakich mógł skorzystać, to lokalne Virginie uprawiane
w górzystym Transwalu.
Tytonie te zaczęli uprawiać osadnicy holenderscy. Do dziś dostępny jest No.1 Rhodesian Blend –
jak udało mi się dowiedzieć - to
zwykła, drobno cięta Virginia.
Na jej specyficzny smak wpływają
dwie rzeczy - gleba, w której rośnie i warunki klimatyczne panujące
w Transwalu oraz holenderski styl
tworzenia tej mieszanki. Miałem
okazję zakupić jeszcze dwa inne
lokalne tytonie - Horseshoe i Dark
Transvaal. Jak udało mi się dowiedzieć z korespondencji mailowej Afryka Południowa ma wiele farm
tytoniu na różnych obszarach,
które mają dobry tytoń, ale o innym
smaku niż Te, do których jesteśmy
przyzwyczajeni – właśnie ze względu na glebę i specyficzny klimat.
Druga grupa tytoni, która bardzo mnie zainteresowała, to mieszanki angielskie
stworzone na wzór legendarnego Balkan Sobranie. No 50 Oriental Mixture
był pierwszą mieszanką zrobioną wg wskazań Londyńskiej kompanii –
tytonie składowe to Virginia, Latakia, Turkish. Jak udało mi się dowiedzieć,
ta mieszanka została oparta na popularności mieszanki Balkan Sobranie
Original w czarno-białej puszce (czyli wszystko wiadomo :) ).
Po pewnym czasie – wsłuchując się w opnie klientów, dla których była
ona nieco cierpka stworzono mieszankę No 55 Latakia A, gdzie zwiększono ilość Latakia i dodano trochę Burley „dla gładkości”. Do dziś są to
dwie z najlepiej sprzedających mieszanek, więc zachowano obie. Miałem
okazję spróbować obu – i rzeczywiście „zmodyfikowana” wersja pali się
bardziej gładko, przyjemniej, ma także bogatszy smak – tak więc zmiany
poszły w dobrym kierunku. Nie jestem w stanie stwierdzić na ile jest
podobna do Balkan Sobranie (paliłem go tylko raz), ale oceniam ją jako
bardzo ciekawą latakiową mieszankę, zbudowaną na bardzo dobrej
bazie tytoniowej.
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Kolejne mieszanki, które pan Colin Wesley próbował „odtworzyć” gdy
nie było ich w regularnej sprzedaży to m.in. St Bruno (wg oryginalnej
receptury), Three Nuns z Perique (dziś „zielony”) oraz kilka innych wciąż
obecnych w ofercie trafik. Cały czas miał świadomość, że wobec konkurencji firm Dunhill, Four Square, Sobranie, Gallaher, McConnell –
musi bronić się jakością swoich mieszanek. To co do dziś budzi jego
radość – wiele z tych firm zniknęła z rynku – a „ich wyroby” pozostały
obecne w RPA w postaci jego „houseblendów”.
Pewną ciekawostką są też czyste tytonie do tworzenia własnych mieszanek. Oprócz tradycyjnej Virgini, Burley’a, Latakii czy Perique importowanych z USA czy „aromatyzowanych” baz do tytoni w stylu „amerykańskim” można zakupić czyste, transwalskie tytonie!!! Posmakował mi
zwłaszcza Dark Transwal – czyli lokalna, długodojrzewająca Virginia,
nie aż tak aromatyczna jak te, do których jesteśmy przyzwyczajeni,
za to o genialnych właściwościach palnych – idealna baza do tworzenia
mieszanek. Dość ciekawy jest też Black Cavendish – zrobiony z jasnych
virginii. I właśnie na bazie tych dwóch tytoni, czystej latakii oraz lokalnego
tytoniu Horseshoe (jak
się dowiedziałem – jest
to najlepiej sprzedający
się lokalny tytoń fajkowy
w RPA – grubo cięta
transwalska virginia –
niestety z bardzo dużą
liczbą łodyg) pod okiem
pana Colina sam stałem
się „blenderem” :) Była
to moja druga próba
blendowania czystych
tytoni (pierwsza to tytonie z Dan Tobacco) tym
r az em z de cy d ow an ie
bardziej udana!!! Myślę,
że wskazówki pana
Colina były tu bezcenne!!!
Tekst i zdjęcia:
Jakub Stanecki
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Źródło: http://www.wesleys.co.za/library.html

XXXV-lecie PC Warszawa
12 września 2021r. czterej członkowie KOKF2010 zajechali do Warszawy, by wspólnie z kolegami z PC Warszawa świętować 35. rocznicę
powstania ich klubu.

Gospodarze przyjęli nas w “Gnieździe Piratów”. Zanim strzeliły korki
szampanów, zanim pokrojono tort, mieliśmy czas popykać fajkę z kolegami z innych klubów.
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Trzeba podkreślić, że przygotowana na konkurs
fajka z wytwórni Worobców spodobała się chyba
wszystkim uczestnikom spotkania.
Do konkursowych zmagań stanęło 20 fajczarzy.
Nasz nowy członek - Marcin zapłacił frycowe.
Pierwszy swój konkurs skończył na ostatnim
miejscu. Jakoś tak nie wypaliło. Marcin skwitował
ten konkurs stwierdzeniem: “dobrze, że nie było
pięćdziesięciu startujących, przynajmniej byłem
dwudziesty, a nie pięćdziesiąty”.
Kuba też podszedł na pełnym luzie do konkursu,
nie wrzucił biegu i zajął 17 miejsce, co jak widać
nie popsuło humoru. Pozostali dwaj członkowie
KOKF2010 deptali czołówce po piętach. Maciej
był 6, a Sławek zapalił naprawdę dobrze i zajął
miejsce tuż za podium.

A po konkursie świętowaliśmy dalej. Do wieczornego koncertu prezydenta PC Warszawa - Jacka
“Fidela” Plisaka, spędziliśmy czas na konsumpcji
oraz okołofajkowych dyskusjach.
Przy okazji wypadu do Warszawy powstał plan
wypadu na “z fajka wśród przyjaciół” do Jasła.
m.m.
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Z fajką wśród przyjaciół - Jaslo 2021

25 września 2021 w restauracji “U Schabińskiej” w Jaśle, spotkali się
fajczarze. Powody do spotkania były dwa. Po pierwsze, było to czwarte
spotkanie organizowane przez klub w Jaśle. Po drugie, prezydent
IKLF - Marek Chmielowski świętował swoje kolejne “18” urodziny.
Świętowaliśmy więc razem.
Był tort, było czym popić tort ...
spotkanie było doprawdy wielce
udane ... I trwało do późna w noc.
Ale nie zapomniano o przeprowadzeniu konkursu wolnego palenia
w fajce. Tytoniem konkursowym
był dla niektórych fajczarzy, legendarny Capitan Black (i to hamerykański). Podczas konkursu słychać
było sporo mlaskania na tym wkładem kominowym. Co do fajki, którą
przygotował Zbyszek Bednarczyk
... ładna, lecz jak często bywa z
fajkami konkursowymi, komin był
ciut mały i naprawdę trzeba było
postarać się, by zmieścić tam tytoń
konkursowy. Do konkursu stanęło
29 uczestników.
7

Jak palenie wyszło członkom KOKF2010, którzy przyjechali do Jasła?
Maciej zamknął pierwszą dziesiątkę, ale Sławek zapalił znakomicie
(Sławek jest znanym wielbicielem słodkich tytoni) i stanął na drugim
stopniu podium, zaraz za Michałem Perczyńskim z Warszawy.
Potem już była tylko zabawa. Za to poranek zaczął się leniwie. Wszyscy
celebrowali śniadanie, a przy śniadaniu powstał ambitny plan. Spacer!
Drużyna w składzie IKLF
i KOKF2010 ruszyła na
Jasło. Ambitny plan zarzucono przy pierwszym czynnym lokalu. Drugie śniadanie, później pizza na
obiad i w końcu powrót
do hotelu, gdzie zapakowaliśmy część krakowskiego składu do wozu
i ruszyliśmy w drogę do
domu.
Jadąc nieco “na okółkę”
wstąpiliśmy do Ani oraz
Marka na szybką kawkę
i ogląd zbiorów Marka.
Symbolem tych zbiorów
winna być fajka do nurkowania, gdyż gdzie się nie
obróciłeś, wzrok trafiał na
fajki lub eksponaty marynistyczno-nurkowe. Dla
nas to normalka - mieszkanie pasjonata w najlepszym wydaniu. To była
kolejna fajowa wyprawa.
8

K
O
K
F
2010
Nakład własny MM
Kontakt:
e-mail: maciej.faja.maciejewski@wp.pl
tel. 668-698-376

