
 

 

 

XI KONFERENCJA 

z okazji 
Międzynarodowego Dnia Fajczarzy 

VILLA EVA,  

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Batorego 28. 

23.02.2019 r. (sobota) 
Ogólnopolski panel naukowy 

z udziałem archeologów, kolekcjonerów i wszystkich zainteresowanych uczestników 

SPOTKANIA KONESERÓW 

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. 

11.20 - Druga cześć Konferencji: 

 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”. 

 12.20-13.00 – Dyskusja. 
 

 


