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Zmarł Andrzej Bartyński, polski poeta, członekZwiązku Literatów Polskich. Urodził się we Lwowie25 maja 1934 roku. Przez ponad ćwierćwiecze latpełnił funkcję  prezesa Zarządu DolnośląskiegoOddziału ZLP. Założyciel i prezes Klubu InteligencjiNiewidomej RP, W latach 1986-90 pełnił funkcjęprzewodniczącego Rady Kultury przy ZarządzieGłównym Polskiego Związku Niewidomych.Nie pamiętam ile lat znam Andrzeja Baryńskiego.Nigdy nie zastanawiałem się nad tym. Wiele lat...Kiedy próbuję sobie to przypomnieć, to wydaje mi się, że poznaliśmy się w Poznaniu,podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Spaliśmy wtedy jeszcze w hotelikunauczycielskim przy Kanclerskiej. To był taki barak pracowniczy z czasów wczesnegoGierka – niezwykle długi korytarz z niezliczoną liczbą pokoi, poprzedzielanych cienkimiściankami. Pamiętam dokładnie, jak Andrzej powiedział podczas jednego w wieczorów: (...)– Pijcie ciszej, bo przez te ściany wszystko słychać! – pisze  Andrzej Dębkowskir na
stronie 15.
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W numerze:

Fot. Andrzej Dębkowski

 Daniela Madeja cenię najbardziej zazastosowane w wierszach Autora ryzykowne, a wręczkontrowersyjne spektrum obrazowania. Cały swój zbiór Madejzbudował bowiem na najbardziej wytartym, a poniekąd takżeskompromitowanym i grafomańskim w oczach początkującychautorów chwycie. Mowa o porównaniu i związanej z nim,zbanalizowanej zazwyczaj składni porównania. Niech zaprzykład posłuży w tym wypadku wiersz ,chociaż postawić w tym miejscu można by naprawdę dowolnytekst z . Podmiot liryczny Madeja, posługując sięjęzykiem uznawanym – jeżeli nie za zepsuty, to przynajmniej zaniedoformowany, stwarza dlaswoich porównań osobnąarchitekturę, z będących podręką desek zbija sumienniescenę, co z tego, że prowi-zoryczną? Istnieje bowiemtutaj nie tylko długotrwający, wiecznotrwały efekt porównania,lecz także – porównania imaginarium. Styl poetyckiegoporównania wchłania język, którym Madej wydawał siędysponować na wejściu, i na wyjściu daje poetycką mowęnapiętnowaną. Czytelnik zaś  obcuje w ten sposób zczymś, co moglibyśmy nazwać „performance'em złegoporównania”. Madej wie bowiem, że jakakolwiek regeneracjajęzyka musi odbywać się poprzez jego zniekształcenie, zepsucie.
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(...) – pisze Karol Samsel na stronie 8.


