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11 listopada 2018 roku byłem naodsłonięciu pomnika Ignacego Daszyń-skiego na Rozdrożu, z udziałem m.in.prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego,wicepremiera i ministra Piotra Glińskie-go, przedstawiciela Kancelarii Prezy-denta Wojciecha Kolarskiego i wieluinnych znakomitych gości. Powodówmojej tam obecności jest wiele. Doceniamoratorski kunszt Daszyńskiego, z zainte-resowaniem czytałem jego Pamiętniki,ponadto urodziłem się i mieszkałemdługie lata przy ulicy Daszyńskiego;poznałem także przedwojennego pepe-esowca, Władysława Świniarskiego, któryosobiście znał tego czołowego działaczaPPS, m.in. posła i marszałka Sejmu II RP.Ale ja nie o tym. W czasie uroczystościrozdawano gazetkę (jednodniówkę)„Daszyniówkę”, w której odnalazłem trzypiękne wiersze... Edwarda Szymańskiego( ), dla jednych to „komuch”,„komunista”, dla innych poeta, tłumaczLukrecjusza, przyjaciel Gałczyńskiego.(...) –.
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(...) Zdanie mó-wiące o gaszeniuświecy,  zaintry-gowało mnie bar-dzo, wręcz sprowo-kowało do podjęciapróby przeniesie-nia się w wyobraźnido czasów minio-nych. A jedną z ichcech charaktery-s t y c z n y c h  b y ł arzadkość źródełsztucznego światła. Rzadkość, jeśli weźmie się pod uwagęich współczesną nadobecność w niektórych miejscach,szczególnie w wielkich miastach. Co jest wynikiem m.in.wszechobecności kontaktów, przy których użyciu, wbardzo prosty sposób, powoduje się rozbłyśnięcie światła.Kiedy natomiast chcemy skorzystać ze świecy lub lampynaftowej (takie sytuacje mają niekiedy nadal miejsce)musimy wykonać nieco więcej czynności. Lecz to, czydadzą one światło zależy od nas, jest wręcz w naszychrękach.Zapalenie świecy czy włączenie lampy naftowej, tojedno, baczenie zaś na nie, ze względów bezpieczeństwa, todrugie. Z obu tych punktów wynika jednak to, że człowiekkorzystający z tych źródeł oświetlenia, może uważać się zapana/panią światła. Stoi bowiem za jego początkiem, jak iza końcem. (...) – pisze Dariusz Pawlicki na stronach 9-10.
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W numerze:

Nic tak nie ekscytuje i nie ożywia rynku muzycznego, jaksytuacja, kiedy pojawia się na nim kolejna płyta uznanego mistrza, awłaściwie twórcy już o tyle legendarnego, o ile nadal nas zachwycaswoją dykcją czy brzmieniem. Spijamy wtedy zachłannie z ich ustnowe rytmy, piosenki oraz środki wyrazu, rzecz jasna oczekujączawsze w sposób jednoczesny (i jednoznaczny) tego, co już znamy iod dawien dawna polubiliśmy. Obserwujemy rozwój i ewolucję tychartystów, zaprzyjaźniamy się z nowymi melodiami, wsłuchujemy wobłaskawione przeszłością nowatorstwo tych utworów. Wiemy teżpodskórnie, że każde współczesne nam „mistrzostwo” zweryfikujebrutalnie i nieodwracalnie znany nam od lat staruszek... Czas…Mało kto dziś jednak kwestionuje jeszcze artyzm i głębokieosadzenie w dziedzinie sztuki (w opozycji do muzyki klasycznej)twórczości Johna Lennona, Paula McCartneya, Fisha, DavidaGilmoura czy choćby najbanalniej – Boba Dylana.  (...) – pisze
Andrzej Walter na stronach 3-4.


