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W  k t ó r y m ś  z  n i e d aw nyc hczwartkowych wydań programu „Niema żartów” gościem Elizy Michalik byłZbigniew Hołdys. Jednym z oma-wianych tematów była sprawawrześniowego Narodowego Czytaniaorganizowanego co roku już od kilkulat przez Prezydenta Rzeczpospolitej.Z przykrością, której podstawą jestbez wątpienia przywiązanie do dośćkonserwatywnego podejścia do języ-ka polskiego, lektur szkolnych, kano-nu polskiej literatury i bezsprzeczniedo książek, co wyniosłem z czterolet-nich nauk na profilu humanistycznymw Liceum Ogólnokształcącym im.Wojciecha Kętrzyńskiego pod czuj-nym okiem polonistki pani CzesławyDąbrowskiej. Nie pamiętam, czy toprowadząca program, czy gość zagailio zmianach w czytanym przezPrezydenta i milczącą zazwyczajMałżonkę Prezydencką „Przedwio-śniu” Żeromskiego. (...) –. pisze Jerzy
Lengauer na stornie 4

Współczesny świat corazbardziej brutalizuje się. Dziśznacznie częściej, niż przedlaty możemy zostać napad-nięci na ulicy i obrabowanilub zabici. W pracy nas po-niewierają, w życiu publicz-nym zniewalają, oszukują iupokarzają. Oszuści i krymi-naliści wygodnie usadowilisię już nawet na najwyższychurzędach, a pospolici bandy-ci, mordercy i terroryści – nietylko dorośli, ale już dzieci –są coraz odważniejsi, ponieważ bywają bezkarni. Swojezrobił także internet, gdzie staliśmy się bardzo odważni,zwłaszcza wtedy, kiedy publikujemy anonimowo iopluwamy wszystko i wszystkich, bez ponoszeniażadnych konsekwencji. Widać jak bardzo staniałaodwaga.  Wszystko – co porządne – legło w gruzach, bojuż nawet przyzwoitość jest przez większość uważana zanaiwność, a krętactwo i złodziejstwo stało się pow-szechne. Bycie nieprzyzwoitym jest postrzegane jako cośniesamowitego – młodzi nazywają to trendy, bądź „cool”,a niektórzy dorośli nawet „patriotyzmem”.   (...) – pisze
Andrzej Dębkowski na stronie 15.
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Życie jest przewrotne i... plecie nam swoimi emocjaminiczym deszcz i szaruga. Przecież spotykamy w swoim życiutych, których mamy spotkać, wydarza nam się to, co miało namsię wydarzyć, a samo pojęcie przypadku wykracza poza sferęnaszej ułomnej świadomości. No, niestety, ja w to utopijniewierzę, choć wielu powie w tym momencie o mojej dużej dozienaiwności. A niech tam, przełknę i tę pigułkę i nie nadąsam się.Wczoraj (dziś 14 września 2018) byliśmy we Wrocławiu napięknym wieczorze czytania wierszy niedawno zmarłegodolnośląskiego Homera, czyli nieodżałowanego AndrzejaBartyńskiego. I tamże, niejako przez ów śmiertelny przypadek,wpadł mi w dłonie świeżo wydany tom od dawna mi już jednakznanej (i rzecz jasna cenionej poetki) Elżbiety Gargały. Znałemjej poezję, lecz jakoś nigdy moja świadomość nie zaiskrzyłatakimi emocjami by powstał tekst, moja świadomość nie potrafiła się tak zadurzyć w tych słowachczy choćby im ponieść przesłaniem, metaforyką czy treścią. Do wczoraj. (...) – pisze Andrzej
Walter na stronach 3, 4.


