


To miejsce zostało po raz pierwszy wykopane w
1853r. przez George'a Taylora, wicekonsula
brytyjskiego w Basrze (od 1851 do 1859r). Taylor
odkrył Ziggurat z Ur i budowlę z łukiem
zidentyfikowanym później jako część „Bramy Sądu”.
W czterech rogach górnego etapu zigguratu Taylor
znalazł gliniane cylindry z napisem Nabonidus
(Nabuna`id), ostatniego króla Babilonu (539r.p.n.e).
Odczytanie tychże inskrypcji umożliwiło
identyfikację stanowiska ze starożytnym miastem
Ur.

widok na częściowo zrekonstruowane ruiny miasta Ur



WIADOMOŚCI

„To był najpotężniejszy i najgłośniejszy wybuch
wulkanu w czasach historycznych. Zabił ponad 70 tys.
ludzi, wywołał zimę wulkaniczną na całym globie i
przyczynił się do powstania… Frankensteina.”
(https://www.crazynauka.pl/tambora-wulkan-ktory-spowodo
wal-zime-na-ziemi/)

Niesamowite, ale prawdziwe.

W roku 1815 miał miejsce najpotężniejszy wybuch
wulkanu Tambora (Indonezja) w tzw. holocenie (czyli
po ostatnim zlodowaceniu). Źródła podają, że erupcję
nieczynnego wówczas wulkanu zapowiadały od 1812 r.
dudnienia i niewielkie emisje popiołu.

Wybuch wulkanu a Frankenstein i wampiry.

ze świata nauki i nie tylko



(https://www.crazynauka.pl/tambora-wulkan-ktory-spowodowal-zime-na-ziemi/)

Eksplozję słychać było z odległości 2 tys. km. Bezpośrednio
zginęło wówczas ok. 70 tys. osób. Kolejne ofiary, które trudno
zliczyć, pochłonęły zmiany klimatyczne, będące następstwem
tego wydarzenia. Rok 1816 nazwany był „rokiem bez lata”, co
spowodowało brak plonów i straty zwierząt w
gospodarstwach. Przyjmuje się, że w Europie zmarło z tego
powodu ok. 100 tys. ludzi.

Jaki to ma związek z kulturą?
Po wybuchu wulkanu w różnych miejscach świata, m.in. w
Londynie, obserwowano na niebie nieznane wcześniej efekty
świetlne. Nad horyzontem pojawiła się np. podczas zachodu
słońca nietypowa paleta barw. Te właśnie obserwacje
zainspirowały malarzy, szczególnie Caspara Davida Friedricha
(1) oraz Wiliama Turnera (2), do poszukiwania nowych
rozwiązań, czego efektem są oglądane dziś obrazy, często
służące za konteksty w omawianiu tekstów z okresu
romantyzmu.

Erupcja Tambory w
1815 roku. Czerwonym
kolorem zaznaczono
zasięg i grubość
warstwy popiołów
wulkanicznych.
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A Frankenstein?
W 1816 r. na Jeziorem Genewskim w Szwajcarii odpoczywali
twórcy: Mary Shelley, George Byron, John Polidori. Padające
śniegi utrudniały wszelkie wyjścia poza górską chatę.
Pewnego dnia pisarze urządzili nieformalny konkurs na
najstraszniejsze opowiadanie. Wtedy Mary Shelley stworzyła
postać Frankensteina, co przyjmowane jest za początek
literatury fantastyczno – naukowej , a John Polidori napisał
utwór pt. „Wampir”

Popioły wulkaniczne z Tambora uwiecznione na obrazie
„Widok na port” (1815-16) autorstwa Caspara Davida
Friedricha.



Tolkien urodził się 3 stycznia 1892 w Bloemfontein w Republice

Południowej Afryki. Jego rodzicami byli Arthur Tolkien i Mabel

Suffield. Jego ojciec pracował w bankowości w Bank of Africa,

natomiast matka zajmowała się domem i dziećmi.

W roku 1895 John, wraz ze swoją matką i młodszym bratem,

Hilarym, przenieśli się do swojej rodziny w Birmingham, gdzie

szczególnie bliskie relacje nawiązał ze swoim dziadkiem Johnem

Suffieldem.

15 lutego 1896 roku ojciec Tolkiena zmarł z powodu krwotoku

wewnętrznego, natomiast rok później umarł drugi dziadek

Tolkiena (ojciec zmarłego) z rozpaczy po śmierci syna.

Po śmierci ojca Johna, głównego żywiciela rodziny, mieli duże

problemy finansowe z powodu których byli zmuszeni do

przeprowadzki na przedmieścia Birmingham.



Gdy Tolkien miał zaledwie rok, został ukąszony przez
tarantulę, co miało później bardzo duży wpływ na jego
twórczość (np. stworzenie postaci Szeloby, pająka
gargantuicznych wręcz rozmiarów).

 Już w wieku 4 lat znał łacinę i francuski, oraz potrafił
pisać.

Tolkien służył w wojsku podczas I wojny światowej.



Przekopując się przez tony popkultury, z którą się stykam,

zauważyłem wiele podsumowań-list typu „100 książek które musisz

przeczytać” i zacząłem się zastanawiać, czy to właściwie ma

jakąkolwiek wartość lub – co ważniejsze – sens. Oczywistością jest, że

w każdym dziale kultury popularnej, da się zauważyć pewien kanon

dzieł, które są uważane za „klasykę”. Nie tylko w każdym dziale, ba, w

każdej kategorii, każdego działu są „klasyki”. Na przykład, można by

powiedzieć, że film „300”(reż. Zack Snyder) nie jest klasyką filmu,

chociaż w jakimś stopniu jest klasyką filmu kostiumowego (osobiście

uważam, że kostiumy to jedna dobra część tego filmu, ale to temat na

inną pracę). Więc, czy w natłoku coraz to kolejnych, nowszych tworów

kulturalnych, jest powód, by tworzyć kanon dzieł oraz układać listy tych,

które absolutnie trzeba zobaczyć, by móc się wypowiedzieć?

Zacznijmy od tego, że wypowiedzieć się można zawsze – mamy

wolność słowa. Lecz czy zostanie się potraktowanym poważnie, to już

inna sprawa. Uważam, że tworzenie kanonu dzieł, nie jest złe, ale ludzie

którzy po zapoznaniu się z nim uważają się za lepszych, są

bardzo niebezpieczni. Na przykład, powiedzmy, że Pan X

VARIA, VARIA...



określa się znawcą literatury podczas rozmowy z Panem Y, po czym

przyznaje się, że nie przeczytał „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła

Bułhakowa. Pan Y przestaje go traktować poważnie, a nawet

wyśmiewa. Jest to – moim skromnym zdaniem – postawa błędna,

ponieważ Pan X mógł nie czytać „Mistrza i Małgorzaty”, ale dokładnie

zna biografią Alice Munro, lub mnóstwo książek popularnych, przez co

także dobrze zna się na literaturze. W tym konkretnie przypadku, na

wieść, że ktoś nie czytał „Mistrza i Małgorzaty” zareagowałbym:

„Naprawdę, polecam - świetna książka”. To zdecydowanie milsza i

zdrowsza postawa, niż szyderstwo.

Wskoczmy głębiej. Zamiast zastanawiać się nad reakcją na

znajomość/nieznajomość kanonu popkultury, zastanówmy się, czy jego

istnienie ma sens. Żyjemy w okresie wielkiej eksplozji danych –

codziennie setki tysięcy twórców umieszczają swoje twory w internecie,

a kino rozwija się jak nigdy wcześniej. Na rynku ważną rolę grają

zarówno „wielkie molochy kinematografii” takie jaki Disney, jak i

platformy streamingowe, np. Netflix. Przemysł rozrywkowy jest wart

setki miliardów dolarów. Czy w takich czasach kanon kultury ma sens?

Z jednej strony, dzieła w nim zawarte są w jakiś sposób wartościowe –

w końcu dlatego stały się takie „kultowe”. Z drugiej strony, czy gdy

powstaje tak wiele filmów, książek, seriali, jesteśmy w stanie dalej

wyróżnić te ponadprzeciętne twory? (I czy dalej są one równie ważne?).

Moim zdaniem tak, są wartościowe i mają sens, lecz przestały być

niezbędne.



Kiedyś, by dobrze poznać daną kategorię popkultury, trzeba było

zapoznać się z „klasykami” – utworów było na tyle niewiele, że

przydatne, wręcz niezbędne stały się przykłady tego, „jak to dobrze

zrobić”. Obecnie, gdy dzieł popkultury jest tak wiele, nie jest to

konieczne– uważam, że inteligentny widz, prędzej czy później, zacznie

dostrzegać schematy, struktury i systemy rządzące daną dziedziną. Fan

horrorów nie musi się obecnie zaczytywać w Stephenie Kingu, lub

sięgając dalej – przeczytać oryginalnego „Drakulę”. Po przeczytaniu

wystarczającej liczby innych książek grozy, lub obejrzeniu wielu filmów

sam zacznie dostrzegać jak działa budowanie napięcia i moment

przerażenia. Dawniej, nie było aż tylu filmów lub książek o tej tematyce,

a będąc bardziej dokładnym – tak łatwego dostępu do nich.

Pamiętać należy także, że szeroko pojęta kultura jest zawsze ale to

zawsze subiektywna w odbiorze. To, że coś jest powszechnie lubiane

nie znaczy, że nam też musi się podobać. Pomimo, że lubię fantasy,

nigdy nie spodobał mi się „Wiedźmin” Sapkowskiego. To nie znaczy, że

jestem „fanem gorszego sortu” lub że się nie znam. Moją wiedzę o tym

gatunku mogłem zaczerpnąć, czytając inne książki.

Podsumowując, w mojej opinii, w obecnych czasach kanon kultury

jest ciągle przydatny, a dzieła w nim zawarte nie tracą na ważności, lecz

nie jest on już niezbędny dla miłośników danej dziedziny.



Rozmowa z panią Haliną Trojanowską, autorką książek: „Ślady w pamięci”,
„Opowieści z poczekalni”, „Falami. Sto historii na stulecie we
wspomnieniach mieszkańców i miłośników Czernicy 1918-2019”

Karolina Baniak : Skąd pomysł na tytuł Pani najnowszej książki
„Falami” ?

Halina Trojanowska: Tytuł przyszedł mi do głowy od razu. Na początku
myślałam, że będzie taki tymczasowy, roboczy, ale w trakcie zbierania
materiałów okazało się, że nie mogę znaleźć lepszego. Planowałam, że miało
być 100 historii na stulecie, ale wyszło więcej, więc postanowiłam, że
wszyscy chętni znajdą tu swoje miejsce. To historia o nas, czyli o tych, co
przybyli na początku na Ziemie Odzyskane w latach 1945-1947 i o tych
późniejszych „falach” po dzień dzisiejszy. Pierwsza myśl, że przybywają
falami, pokazała pewną cykliczność. Ci pierwsi mieszkańcy są już w
podeszłym wieku, więc to jest ostatni moment na zebranie ich wspomnień.

Gdy uczyłam w gimnazjum, powiedziałam uczniom klas III, że każdy
opuszczający tę szkołę musi spisać wspomnienia rodzinne na temat
własnych korzeni. Musieli o to spytać najstarszą osobę w rodzinie. Na
początku się buntowali, ale do końca roku wszyscy wykonali to zadanie.
Niektórzy byli zafascynowani swoimi rodzinnymi historiami. Jedna z
uczennic opowiedziała o swojej babci, która podczas rzezi ukryła się
pomiędzy ścianą a piecem. Stamtąd widziała śmierć wielu bliskich osób. Jako
osoba dorosła nie mówiła o tym nawet swojej córce, bo nie chce już wracać
do tamtych czasów. I to jest zrozumiałe.

NASZE ROZMOWY



K.B.: Czy podczas pracy nad książką zostały spisane jakieś rozmowy,
które ostatecznie nie zostały wydane?

H.T.:W trakcie pracy nad książką „Ślady w pamięci” jedna z uczennic spisała
rozmowę z emerytowaną nauczycielką swojej mamy i również moją. To było
18 stron maszynopisu, ale ostatecznie rozmówczyni nie chciała tego
upublicznić. W końcu jednak pani się zgodziła na wydanie tylko fragmentów
dotyczących pracy w szkole. To była moja pierwsza książka, powstała na
jubileusz 70-lecia SP w Czernicy. Do książki „Falami” pani wyraziła chęć
podzielenia się tylko wspomnieniami z okresu dzieciństwa, spędzonego
niedaleko Lwowa. Pamiętała wszystkie szczegóły, opowiadała o pobycie w
Szpitalu Dzieciątka Jezus, o chorągwiach w kościele, strojach dziewcząt w
czasie procesji i drodze do kościoła boso. Było to bardzo ciekawe i po prostu
do dziś mam przed oczami te obrazy.

K. B.: Czy jest jakaś historia, która szczególnie zapadła Pani w
pamięci?

H. T.:Moja babcia Adela opowiadała piękną historię swojego kołnierza,
który stanowi pamiątkę rodzinną. W 1900 roku miała 18 lat i wtedy kupiła
kołnierz od wędrownego sprzedawcy. Ten kupiec miał go zawieźć
dziedziczce. Wtedy tak się złożyło, że babcia wychodziła za mąż za kuzyna,
który wrócił z carskiego wojska. Babcia podkupiła kupca, bo marzyła o takim
kołnierzu, ale obiecała, że go nie założy, bo nie chciała ujawniać, skąd go ma.
Dlatego zakładała kołnierz tylko w domu przed lustrem.

Piękna jest też historia mojego ojca, który przez dwa lata mieszkał w domu z
Niemcami. A życie z nimi było czasem, który pozostał w pamięci jako
pozytywne wspomnienia. Ludzie, którzy przez dziejową zawieruchę znaleźli
się po dwóch stronach, nie żywili do siebie urazy, a potem nadal
utrzymywali ze sobą kontakt.

K. B. Co było dla Pani najpiękniejsze w wydawaniu książki „Falami”?

H. T.: Piękne jest to, że 130 osób cieszy się z otrzymania tej książki i daje ona
tyle wspólnej radości. Widzę wdzięczność ludzi, którzy powierzyli mi swoje
dzieje i się nie zawiedli



Kącik matematyczny
(nie) tylko dla matematyków



Ponieważ jesteśmy w okresie, kiedy składamy sobie
życzenia bożonarodzeniowe oraz noworoczne
proponujemy kilka sentencji z najnowszej książki
kardynała Konrada Krajewskiego, pt. „Zapach Boga”,
które można potraktować jako inspirację do np. naszych
kolejnych postanowień, które staną się naszą
codziennością.

 „Jezus z niczym nie czekał”

 „Tylko Jezus mówi, że nie ma takiego grzechu w
twoim i moim życiu, który może oddzielić nas od

Boga”

 „Święty to człowiek, który sobą nie zasłania Boga”

 „Dla Boga istnieje dzisiaj. To moment, który teraz
celebrujemy. Dzisiaj”

 „Ja z Bogiem mogę góry przenosić. Ja dzisiaj mogę
stać się świętym”

 „Zabieramy tylko to, co jest niezbędne na drogę.
Każda rzecz zbędna nie tylko nas obciąża, ale może
spowodować, że nie dojdziemy do celu”
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