Ogólnopolski panel naukowy
z udziałem
archeologów, kolekcjonerów i wszystkich zainteresowanych uczestników
SPOTKANIA KONESERÓW
XI KONFERENCJA
z okazji

Międzynarodowego Dnia Fajczarzy
„SPOTKANIE KONESERÓW”
23.02.2019 r. (sobota)
09.30-13.00 - Rejestracja uczestników, otwarcie wystaw:
- „Fajki z Tamizy -poławianie” z kolekcji Krzysztofa Jesionowskiego
- „Zasłużeni dla Kaszub” wystawa tabakier kaszubskich
Część I
OGÓLNOPOLSKI PANEL NAUKOWY
z udziałem archeologów, kolekcjonerów i wszystkich zainteresowanych uczestników
SPOTKANIA KONESERÓW
10.00-12.00 – Konferencja:
"Fajki dla koneserów - nowożytne akcesoria do palenia tytoniu w badaniach archeologicznych".
12.00-13.00 - Dyskusja.
Część II
TOWARZYSKO - EDUKACYJNA
SPOTKANIA KONESERÓW
13.00 - Obiad.
14.00 - Uroczyste powitanie uczestników Konferencji.
14.15 - Rozpoczęcie zmagań turniejowych; fajka – Mr. Bróg - Mistrz Zbigniew Bednarczyk.
14.30 - Rozpoczęcie części edukacyjnej:
Edward Zimmermann, Krzysztof Jesionowski: Komentarz do wystawy: "Fajki z Tamizy – poławianie" - prezentacja
filmu.
Zbigniew Bednarczyk „Przemyśl Fajką stoi” .Prezentacja historii i dorobku fajczarskiego Przemyśla, postacie
przemyskich fajkarzy oraz opis i specyfika poszczególnych zakładów zakładów i Mistrzów fajki
17.00 - Akcja charytatywna na rzecz hospicjum im. Dutkiewicza w Gdańsku.
17.30 - Podsumowanie części turniejowej – wręczenie okolicznościowych dyplomów.
18.30-24.00 - Wieczór integracyjny: FAJKA, CYGARO, R. JAKUBIEC i nie tylko...
24.02.2019 r. (niedziela)
10.00-15.00 - wycieczka
HISTORII GDAŃSKA CIĄG DALSZY– zwiedzanie fortów i fortyfikacji miejskich.
10.00 - Zbiórka w Villi Eva (dojazd indywidualny)
- Dolne Miasto : Brama Nizinna, Mała Zbrojownia, Bastion „Żubr”.
- Twierdza Wisłoujście na Westerplatte (Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO).
14.00 - obiad w „RESTAURACJI Z WIDOKIEM” na Motławę.
15.00 - Zakończenie wycieczki.
Miejsce obchodów Międzynarodowego Dnia Fajczarzy: VILLA EVA, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Batorego 28.
Tel 58 3416785, fax 58 3414949, e-mail info@villaeva.pl Rezerwacja miejsc noclegowych w hotelu, hasło – FAJKA.
Więcej propozycji noclegowych na: www.booking.com
Impreza składa się z cyklu wydarzeń: panelu naukowego ogólnodostępnego, konferencji popularnonaukowej towarzyszącej
turniejowi w wolnym paleniu fajki (impreza zamknięta zgodnie z wymogami ustawy antynikotynowej), wieczornego
bankietu oraz wycieczki po Gdańsku i wiąże się z opłatami członkowskimi.
Panel naukowy oraz konferencja i turniej fajkowy: uczestnik – 180 zł, osoba towarzysząca – 80 zł.
Bankiet – 100 zł.
Wycieczka (niedziela) 50,- zł.
Istnieje możliwość uczestnictwa wyłącznie w panelu naukowym: opłata konferencyjna wynosi 20 zł.
Zgłoszenia : Piotr Jakubowski 501 055788 salon@tabak.gdansk.pl,
konto: 64 1140 2017 0000 4102 1061 3190, jest możliwość opłacenia wpisowego na miejscu.
19.02.2019 - ostateczny termin potwierdzenia zgłoszenia: (wiadomość mail lub sms) z określeniem zakresu - konferencja,
bankiet, wycieczka?
Organizatorzy:
Klub Fajki Gdańsk, Klub Kolekcjonerów Fajek Glinianych, Gdański Salon Fajki

09.30 -10.00 - Rejestracja uczestników.
10.00 -12.00 - Konferencja:
"Fajki dla koneserów - nowożytne akcesoria do palenia tytoniu w badaniach archeologicznych".
• Mgr Sebastian Nowak - Instytut Archeologii UMK Toruń: „Z fajką w zaświaty? Fajki ceramiczne z
badań archeologicznych w krypcie południowej kościoła pw. Narodzenia NMP w Piasecznie (woj.
pomorskie).
Tradycja wyposażania zmarłych na ostatnią drogę w przedmioty osobiste jest głęboko zakorzeniona w
kulturach europejskich. W grobowcach czy w samych trumnach umieszczano rozmaite wytwory rąk ludzkich,
zarówno praktyczne jak i czysto symboliczne. Wykorzystywane za życia, miały służyć zmarłemu również w
zaświatach. Wielkie odkrycia geograficzne, wyprawy kupieckie i pojawienie się tytoniu w Europie, a za nim
mody na jego spożywanie, sprawiły że do szerokiej grupy przedmiotów osobistych trafiła również fajka.
• Mgr Bogdan Walkiewicz - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: O fajkach z wykopalisk w miastach
portowych Pomorza Zachodniego słów kilka.
Prowadzone przez Pracownie Konserwacji Zabytków w Szczecinie prace wykopaliskowe na terenie Szczecina i
Kołobrzegu dostarczyły ciekawego zbioru fajek glinianych. W jakich fajkach lubowali się mieszkańcy tych
miast, skąd je sprowadzali, w jakich warsztatach zostały wytworzone? Przegląd wykopanych tam fajek pozwoli
na częściową przynajmniej odpowiedź na postawione wyżej pytania.
• Dr Joanna Dąbal - Uniwersytet Gdański:Modele fajek użytkowane w Gdańsku w XVIII i XIX wieku.
Wraz z licznie odkrywanymi w efekcie badań archeologicznych w Gdańsku fajkami zwiększa się wiedza
dotycząca preferencji estetycznych i praktycznych mieszkańców oddających się konsumpcji tytoniu.
Różnorodność modeli, pojemności pozyskiwanych egzemplarzy jest reminiscencją tych preferencji. Prezentacja
tych najbardziej typowych modeli pozwoli sformułować ogólne uwagi na temat rynku tych produktów w XVIII
i XIX wieku. Ponadto pozyskiwane mniej licznie egzemplarze uzupełnią dane dotyczące tego obrazu.
11.00-11.20 - Przerwa kawowa.
• Kolekcjoner, podróżnik Michał Morawski, autor książki „O fajce prawie wszystko”„ – „Fajka
Potockiego: więcej pytań niż odpowiedzi”
Srebrna fajka nazywana "fajką Potockiego" od lat nakłania do zadawania pytań. Data 1738 wykonana na
plakietce hrabiego Potockiego nie zgadza się z datą wykonania fajki (prawdopodobnie 100 lat pózniej)
• Mgr Jakub Puziuk - Muzeum Archeologiczne w Krakowie: „O gustach się nie dyskutuje?...dlaczego
w dawnym Krakowie fajek jednorodnych nie palono (ujęcie z perspektywy archeologicznej)”.
Dawni mieszkańcy Krakowa, na co wyraźnie wskazują źródła archeologiczne, oddawali się
wschodnioeuropejskiemu modelowi palenia tytoniu, związanego z mającą tureckie korzenie fajką złożoną lulką. W znaleziskach pojawiają się jednak nieliczne fajki jednorodne, które wskazywać mogą, że koneserzy
tego rodzaju akcesoriów w Krakowie również egzystowali. Co jednak powodowało, że fajki jednorodne,
dominujące w wielu krajach zachodnioeuropejskich, były w tym mieście tak niepopularne – tradycja? aktualna
moda? czy może nieznane nam jeszcze zakazy?
• Dr Przemysław Nocuń Instytut Archeologii UJ, Kraków/Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w
Chorzowie”: „Ile jest fabryki w fabryce – wyniki interdyscyplinarnych badań na terenie dawnej
fabryki fajek w Zborowskiem koło Lublińca”.
W referacie przedstawione zostaną wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w Zborowskiem na
Górnym Śląsku - miejscowości, w której od połowy XVIII wieku funkcjonowała fabryka jednorodnych fajek
ceramicznych. Omówione zostanie rozplanowanie całego założenia oraz organizacja produkcji. Ważnym
elementem wystąpienia będą także dane na temat zachowanego w tej miejscowości drewnianego budynku,
który uważany był dotąd za pozostałość samej fabryki, a co w toku badań zostało zweryfikowane negatywnie.
12.20-13.00 – Dyskusja.

