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Antropomorficzne gliniane fajki z Mississipi

Fotografie znajdujące się w biuletynie (i wiele innych) znajdziecie w sieci
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Rada Polskich Klubów Fajki z inicjatywy skarbnika Wiesława Ratajka
ogłosiła zbiórkę środków na pomoc medyczną dla uchodźców z Ukrainy,
pod nazwą Akcja Pomoc. Koordynatorem na granicy jest Zbyszek Bed-
narczyk. Rada przekazała na ten cel 3000pln.

Fajczarska Akcja Pomoc

Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010 dołączył do akcji i przekazał na pomoc
uchodźcom 1400pln. 500pln z kasy Klubu, po 100pln przekazali człon-
kowie Klubu: Andrzej Augustyniak, Jakub Balcerzak, Maciej Maciejewski,
Sławomir Mielcarek, Sebastian Nowak, Marcin Pabiszczak, Jakub Sta-
necki oraz dwie osoby spoza naszego Klubu: pani Agnieszka Antczak z
Sobótki oraz pan Grzegorz  Linka - właściciel pizzerii DoLinka Smaku z
Raszkowa.

Na podstawie ostatnich informacji od Skarbnika RPKF wiemy, że już
zebrano ponad 10.000zł z wpłat od klubów fajkowych, fajczarzy oraz
osób spoza środowiska, chcących wspomóc tę akcję.
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Nasza korespondentka - Monika Kubiak - wyszperała
w sieci.

Antropomorficzne gliniane fajki z Mississipi

Antropomorficzne fajki gliniane to jeden z najciekawszych tworów tzw.
kultur Missisipi, czyli społeczności, które rozwijały się na obszarze do-
rzecza rzeki Missisipi od 700 do 1600 roku n.e., a które charakteryzowały
się kilkoma wspólnymi cechami: wznosiły monumentalne kopce ziemne
i chętnie wykorzystywały w ikonografii postacie z mitologii. Najważniej-
szym stanowiskiem archeologicznym kultur Missisipi pozostaje Cahokia
na terenie dzisiejszego stanu Illinois.

Ilustracja 1: Antropomorficzna figuratywna fajka kultury Missisipi ze stanowiska Spiro
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Według archeologów fajki do palenia tytoniu pojawiły się w kulturach
Missisipi około 1500 roku p.n.e. i ewaluowały od prostych rurki przez
kształt V (ok.. 100 roku p.n.e.) po wyjątkowe fajki antropomorficzne
i zoomorficzne. 

Ilustracja 2: Antropomorficzna fajka kultur
Missisipi “Lucyfer” ze stanowiska Spiro 

Ilustracja 3: Zoomorficzna fajka kultur

Missisipi w formie żaby

Dzięki analizie fizykochemicznej
ustalono, że oprócz tytoniu w faj-
kach palono m.in. mieszankę ty-
toniu z bieluniem (rośliny o właści-
wościach wysoce halucynogennych) 
jak dowodzi fajka z dzisiejszej
Alabamy sprzed 3500 lat. Z kolei
dwie fajki antropomorficzne ze
stanowiska Osceola w stanie Arkan-
sas noszą ślady tytoniu i terpeny
(występującej w mięcie pieprzowej)
oraz żywicy sosnowej. Niestety,
trudno precyzyjnie ustalić, w jaki
sposób rozpalano owe fajki.

Rzecz jasna, w rdzennych społecz-
nościach Ameryki Północnej, w tym
w kulturach Mississipi nie wykorzys-
tywano tytoniu i innych mieszanek
suszu roślinnego tylko w celach rek-
reacyjnych, a prawdopodobnie pod-
czas ceremonii i rytuałów religijnych.

https://ciekawostkihistoryczne.pl/
2022/02/10/antropomorficzne-fajki-
kultur-missisipi-i-to-co-w-nich-palono/

https://archeowiesci.pl/antropomor
ficzne-fajki-kultur-missisipi-i-to-co-
w-nich-palono/

Tolan, G., Rebbe, C. C., Carmody,
S., Blair, E. H., Dye, D. H., Russ, J.

, „Journal of Archaeological
Science: Reports” 35 (2021)

Organic residue analysis of two
Mississippian period human effigy
pipes

Opr. M.Kubiak
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Pożegnanie Damiana Muchy
1 lutego 2022 roku odszedł Damian Mucha - przyjaciel, fajczarz,
prezydent Klubu Fajkowo-Cygarowego Trafika Poznań, dwukrotny
indywidualny Mistrz Polski, uczestnik wielu krajowych oraz świato-
wych imprez rangi mistrzowkiej, Fajczarz Roku 2013 Rady Polskich
Klubów Fajki. Ta informacja przygnębiła fajkową społeczność.

5 lutego 2022 roku do Lusowa pod Poznaniem przyjechało kilkudzie-
sięciu fajczarzy z całej Polski. Przybyli koledzy z Klubu Fajkowo-Cy-
garowego Trafika Poznań, Klubu Kolekcjonerów Fajki w Poznaniu,
Ariergardy Fajczarzy i Aficionados w Poznaniu, I Krakowskiej Loży
Fajki, PC Warszawa, PC Wrocław, PC Szczytna, Klubu Miłośników
Fajki w Szamotułach, Klubu Miłośników fajki im. Hucka Finna w Sulę-
cinie, Konińskiego Klubu Fajki, fajczarze niezrzeszeni, oraz dwóch
członków Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010 - Sławek Mielcarek
i Maciej Maciejewski.
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Zapamiętajmy takiego “Damisia” - ciepłego, uśmiechniętego fajczarza,
ale przede wszystkim Przyjaciela.

Na cmentarzu zapaliliśmy fajki, wdmuchnęliśmy dym i odsypaliśmy
popiołu Damianowi. Popołudnie spędziliśmy w gronie fajczarzy,
wspominając Damiana. Dzięki Henrykowi Rogalskiemu mogliśmy
obejrzeć zdjęcia - wspomnienia o naszym Przyjacielu.

Składamy kondolencje Ani, rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom Damiana.
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Konstantin Shekita

Wielu polskich fajczarzy zna ukraińskiego fajkarza Konstantina Shekitę.
Jeśli nie osobiście, to przynajmniej poprzez znajomość na FB. Choćby
dlatego znacie pewnie przynajmniej część prac Kostii. Jeśli nie, warto
przejrzeć sieć w poszukiwaniu jego prac. Jak widać Kostia tworzy
ciekawe fajki o fantazyjnych kształtach i posiadających najróżniejsze
wykończenie.
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Na ręce Konstantina Schekity, prezydenta Stowarzyszenia Ukraińskich
Klubów Fajki przekazuję słowa wsparcia i solidarności dla wszystkich
obywateli Ukrainy. W obliczu obecnych wydarzeń, naruszających
suwerenność naszego wschodniego sąsiada, mówimy stanowcze
„nie” dla wojny.

Solidaryzujemy się z Ukrainą, krajem naszych przyjaciół z Ukrainian
Pipe Clubs Association.

Drodzy przyjaciele, sercem jesteśmy z Wami.

W imieniu Rady Polskich Klubów Fajki

Henryk Rogalski

Prezydent Rady Polskich Klubów Fajki
przekazał słowa wsparcia dla Ukrainy

Niestety, od pewnego czasu Konstanin,
jak wielu jego rodaków znalazł się w sytu-
acji, w której każdy ma nadzieję, że nigdy
się nie znajdzie. Pomimo tego, codziennie
na swoim FB wstawia filmy, w których dzię-
kuje za wsparcie przyjaciołom ze Świata,
ale również daje wyraz swojego sprzeciwu
wobec napaści Rosji na Ukrainę, sam też
wspiera swoich rodaków. Mamy nadzieję,
że wkrótce będzie mógł wrócić do tworze-
nia fajek. 
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Kącik filatelistyczny

Fajka na sztalugach

Kozak Mamaj jest jedną z najczęstszych postaci w ukraińskim malar-
stwie ludowym od końca XVII wieku do czasów współczesnych.

Znaczek pocztowy wydany w 2014 przez
Ukrainę. Przedstawia Kozaka Mamaja -
postać występującą w malarstwie ludowym,
legendach, opowieściach czy przysłowiach
ukraińskich, od końca XVII wieku.

Ukraina 2014, seria Instrumenty muzyczne -
Kozak Mamaj, katalog Michel UA 1418

W setkach zachowanych obrazów Cossack Mamay jest zwykle przed-
stawiany z kobzą – lutniowym instrumentem muzycznym, symbolem
ukraińskiej duszy, koń, reprezentujący zarówno wolność, jak i wierność
 i dąb z wiszącą na nim bronią, symbolizujący siłę ludu. Jak widać, Mama-
jowi towarzyszyła także fajka.
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