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VII Mistrzostwa Kaszub Ostrzyce 2013
Ten konkurs już się odbył - 18 maja w Ostrzycach na Kaszebach. 
Jak widać w nagłówku były to już Siódme z kolei mistrzostwa, 
a warto w tym miejscu wspomnieć, że Kaszubski Klub Kolekcjonerów 
Fajki został przyjęty w poczet Rady Polskich Klubów Fajki 
w trakcie obrad RPKF podczas ostatniej “Złotej Podkowy” w Koninie.

Co warte podkreślenia, w organizacji imprezy “Kaszebsko Pipa” 
czynnie działa Gmina Somonino. Biorąc pod uwagę wszechobecny 
ostracyzm wobec palaczy, mamy tu przykład samorządu, który 
prócz poprawności politycznej, widzi przede wszystkim historię 
i kulturę Kaszub.

Niewątpliwie warto udać się w tamte strony, na konkurs jak również
dla doznań natury estetycznej. Spotkanie z przyrodą północnej Polski
oraz kultura kaszebska są naprawdę atrakcyjne. No i smakołyki kuchni
kaszubskiej też niejednemu przypadną do gustu.

Święto Fajki Przemyśl 2013
Najfajowszy Zbyszek w Polsce zaprasza do Przemyśla na kolejną edycję
Fajowego Święta, które odbędzie się w dniach 30 czerwca i 01 lipca pod
hasłem “Huculsko lulko”. Na pewno odbędzie się wcześniej sobotnie 
spotkanie u “Bróga” w podprzemyskim Ostrowie.

Tę fajkę można obejrzeć w muzeum
w Pszczynie. Jest to typowa fajka
huculska. Bardzo jestem ciekaw jak
będzie wyglądała fajka konkursowa
w Przemyślu - inspi racja jest 
niewątpliwie ciekawa.
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Samuel Gawith
Z forum  - fotoreportaż przedstawiający firmę Samuel Gawith:
http://rinconpipa.foroactivo.com/t3239-samuel-gawith-reportaje-fotografico-de
-marcelino-piquero

El rincón de la Pipa

Fabryka Samuel Gawith w Kendal Jasna Virginia

Ciemna Virginia

Miejsce gdzie tytoń jest zwilżany 
i zostawiany na noc

Ważenie tytoniu przed mieszaniem Prasowanie tytoniu na gorąco

Kendal – miasto w Wielkiej Brytanii, w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie 
Kumbria, położone na skraju Krainy Jezior, nad rzeką Kent, w historycznym 
hrabstwie Westmorland. Miasto znane jest z produkcji miętowych ciasteczek 
Kendal Mint Cake oraz tytoni i tabaki firmy Samuel Gawith.
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Thomas Harrison założył w 1792 roku fabrykę tabaki w Kendal, wcześniej uczył 
się fachu w Glasgow. Przywiezione przez niego 50 ton tytoniu i używane maszyny 
wyprodukowane około 1750 roku, pozwoliły na rozpoczęcie produkcji. Część tych 
maszyn jest używana do dziś, początkowo zasilane były napędem wodnym, a od
około 1920 roku zastosowano napęd elektryczny.

Prasowanie tytoniu na zimno Sprasowany tytoń (Flake)

Efekt finalny - plaster Flake Chłodzenie plastrów po wygrzaniu

Niektóre z Flake’ów Plastry pokrojone na płatki
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Tabaka produkowana przez Harrisona 
sp rzedawana był a w aptekach . 
Jane Harrison, pierwsze dz iecko 
Thomasa Harrisona Drugiego wyszła 
za m ąż za  Sa mue la  Gawi tha . 
Po śmierci kolejnych właścicieli Samuel 
Gawith przejmuje firmę w 1852 roku. 
Po śmierci żony Samuel oddał firmę 
powierni kom synowi Samuelowi , 
Henryemu Hoggathowi i Johnowi 
Illingworthowi. W 1867 J.T. Illingworth 
opuścił firmę i założył własną fabrykę 
tabaki. W 1878 roku bracia Gawith 
dzielą firmę, produkują tabakę i 
skrętkę tytoniową. W 1885 roku 
Samuel przejmuje zakł ad brata, 
k t ó r y  u m i e ra  w  1 8 9 2  r o ku .  
W 1884 roku urodził się Samuel
Gawith Trzeci, a dwa lata później 
zmarł jego ojciec.

Gilotyna do cię Flake

Składniki Squadron Leader: 
trzy rodzaje Virginii i Latakia

Twist - skrętka

Nowa forma sprzedaży - opakowania 250g

Opakowania - puszki - 50g
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Samuel Trzeci przejął zarządzanie firmą w roku 1904/5. W międzyczasie jego 
wuj William Henry Gawith założył konkurencyjne przedsiębiorstwo wspólnie 
z Henrym Hoggarthem (istniejące do dziś Gawith Hoggarth TT).
Firma Samuel Gawith przetrwała do dziś, zmieniając w ciągu swego istnienia 
lokalizacje oraz wymieniając część maszyn (pamiętajmy co wcześniej  
pisałem, najstarsze maszyny stosowane w firmie - pochodzą z 1750 roku).

Wyroby firmy Samuel Gawith mają tylu samo zwolenników co przeciwników. 
Osobiście przetestowałem większość tytoni produkowanych przez SG i moim 
ulubionym tytoniem stał się Best Brown Flake, staram się więc mieć zawsze 
trochę tego tytoniu w swojej spiżarni.

Tytonie ze stajni Samuela Gawitha dostępne są dla polskich fajczarzy od kilku 
lat, między innymi dzięki trafikom internetowym:
http://www.fajkowo.pl/?show=1
http://www.mostex.pl
http://www.sklep-tytoniowy.abc24.pl/default.asp?kat=-3&klucz=FHU%20AKAN
http://www.itabak.pl/index.php
http://www.krolestwotytoniu.pl
MM

Tytoń na tabakę Młyn do tarcia tabaki

Środki do aromatyzowania Opakowania tabaki SG
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Samuel Gawith - tytonie
Tytonie Samuel Gawith są dostępne w polskich trafikach stacjonarnych 
i internetowych. Wybór jest dosyć szeroki, ale większy asortyment 
dostępny jest w Synjeco.

Najbardziej znanymi tytoniami z czystej virginii 
ze stajni SG są dwa tytonie w formie flake: Full 
Virginia Flake i Best Brown Flake - pierwszy 
jest niecomocniejszy, oba jednak dają palącemu 
dobry smak i wiele frajdy z palenia.
Spośród czystych virginii wyróżnić warto również
dwa tytonie w formie skrętki: Black XX oraz
Brown no.4, jak również Curly Cut - to pocięta 
na plastry skrętka.

Virginia

Virginia + Perique
Niewątpliwie mieszanka VaPq jest tytoniem 
dla smakoszy, nie każdy bowiem lubi te 
lekko pieprzne posmaczki Pq. W tej 
kombinacji tytoniowej godny polecenia 
jest: St. James Flake.

Virginia + latakia

Tutaj jest całkiem spora liczba tytoni, przy czym
różnią się właśnie zawartością La w mieszance,
może ona stanowić nawet 50% wagi mieszanki
jak ma się to w przypadku Commoweaith Mix.

Na drugim krańcu tytoni z La jest Navu Flake,
Virginia doprawiona szczyptą Latakii i zakropiona
rumem - bardzo miły delikatny tytoń, dla osób nie
będących szczególnymi miłośnikami wędzonki.
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Va nieco bardziej aromatycznie

Kendal Cream jest mieszanką Virginii i Burleya,
dodatkowo lekko aromatyzowany. Tytoń o 
delikatnym,przyjemnym aromatem, dym sycący, 
kremowy.

Sam’s Flake - mieszanka Virginii i orientali, lekko
aromatyzowany. Dym o miłym dla podniebienia 
smaku, aromat jest dobrze przyjmowany przez
otoczenie.

Black Cherry to tytoń dla amatorów aromatów.
Ciemna mieszanka Cavendishowa dosmaczana
silnie wisienką. 

Grousemoor występuje w postaci mikstury oraz 
w kostce (plug), wg mnie ta druga wersja jest
pełniejsza w smaku. Jest to lekko dosmaczana
Virginia o dosyć przyjemnym aromacie.

Chocolate Flake to mieszanka Burleya, Virginii
oraz Latakii, przy czym ta ostatnia jest ledwo
wyczuwalna. Mieszanka dosmaczana jest kakao
i czekoladą. Tytoń dosyć ciekawy w smaku.

Oczywiście w jadłospisie Samuela Gawitha jest jeszcze wiele smakołyków,
dlatego warto próbować kolejnych tytoni w poszukiwaniu tego, który stanie
się naszym ulubionym tytoniem codziennym.

 



Znane postaci i fajka
Yasujiro Ozu (ur.12.12.1903 - zm.
12.12.1963) - japoński scenarzysta
i reżyser, mający w swoim dorobku 
54 filmy. Specjalizował się głównie
w gatunku melodramatu i komedii 
rodzinnej portretując japońską klasę 
średnią. Od lat 50-tych XX wieku
na fali zainteresowania kinem japoń-
skim, doceniony przez publiczność
Zachodu. Nazywany najbardziej 
japońskim z japońskich twórców.

Sir Douglas Robert Steuart Bader (ur. 21.02.1910 - zm. 05.09.1982 roku) 
– angielski as myśliwski, walczący podczas II Wojny Światowej pomimo tego,
że poruszał się na protezach obu nóg.. 

Millicent Hammond Fenwick (ur.25.02.1910 - 
zm.16.09.1992) - amerykańska kreatorka mody, 
polityk partii republikańskiej, pracowała na rzecz
ruchu kobiecego i przestrzegania praw człowieka.



 
 
 
 
 
 
 

                                     

Nakład własny MM

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

tel. 668-698-376
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