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(...) Dla Bartyńskiego poezja niejest żywiołem, lecz jedynie materią, wktórej nieustannie utrwalana jestrzeczywistość czasów poety. Widzidalej, niż na to pozwala bezpośredniaprzestrzeń słowa. Żeby zaspokoićpragnienie czytelników – poeta winien„być na wskroś autentyczny. A to zależyzarówno od wrażliwości twórcy i jegoumiejętności otworzenia się na rze-czywistość, w której żyje, jak i od reali-stycznej oceny własnej pozycji wnieustannie zmieniającym się świeciePoeta pojmował życie jak najszerzej:fizycznie i metafizycznie. Był nosi-cielem prawd oczywistych i tych,których nie ma, ale za którymi twórcamusi iść zawsze. Poeta wyznawałpogląd, że artysta jest jednostką wyjąt-kową zarówno na tle współczesnego,jak i dawnego społeczeństwa. „A terazpisze, bo już wie albo pisze w tymwłaśnie celu, żeby się w tej chwili ocałym świecie i o sobie, i o swoimwierszu czegoś nowego, nieznanegodowiedzieć”. (Leśmian w szkicu „Zrozmyślań o poezji”.) (...) –. pisze
Andrzej Gnarowski na stornach 17-
18

Znawcy tema-tu podkreślają jegosolidne warszta-towe rzemiosło.Styl Sławomira Łu-czyńskiego jest odrazu rozpozna-walny, przypominaśredniowieczne„dance macabre”,tyle że przeniesione w nasze czasy. Postaciami swoichrysunków przekazuje nam ważną myśl: życie umyka,więc nie traćmy czasu na to, co błahe, nieważne i miałkie,bo nieuchronna jest śmierć, nicość, choroba, goryczstarości – przychodzi poczucie pustki i ludzka niezgodana taki stan rzeczy. To, co nieuchronne, miesza się uŁuczyńskiego z humorem, czasem rubasznym, czasemjest intelektualną łamigłówką. Piętnuje nasze polskieprzywary – moralizuje i naucza przez uśmiech,rysunkowy żart, oddech absurdu. Śmiech oczyszcza,krzepi, daje wytchnienie, ale przynosi także Stańczy-kową zadumę.Obok rysunkowych satyr i żartów Łuczyński jestautorem prac epickich, pełnych rozmachu, któreprzypominają prace surrealistów i symbolistów. Budziw widzach refleksje i rozważania. (...) –. z rysownikiem i
satyrykiem Sław  Łuczyńskim rozmawia Anna
Andrych na stronach 3-4
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Wakacje w pełnej krasie, piękna pogoda i w pewnymmomencie tej letniej sielanki wydawało się, że będziejeszcze bardziej radośnie, bo zbliżały się mistrzostwa świataw piłce kopanej. Niemal wszyscy mieszkający w dorzeczuWisły, Odry, Bugu i Warty już widzieli naszych piłkarzy zezłotymi medalami na szyi, władze pewnie byłyby w staniewysadzić w powietrze Pałac Kultury i Nauki, żeby tylko PlacDefilad miał większą powierzchnię (słyszałem, że miałoświętować w centrum Warszawy nawet dwa milionyPolaków), ale niestety – stało się to, co musiało się stać –bolesny i przedwczesny powrót naszych skompromi-towanych orłów... Wiele by pisać na ten temat, dlaczegoakurat podczas tej najważniejszej imprezy sportowejzabrakło polskim piłkarzom wszystkiego i w zasadzie bylijedną z najgorszych, jeśli nie najgorszą drużyną Mundialu w Rosji, ale chcę skupić się na czymśzupełnie innym, trochę pozasportowym, chociaż ze sportem pośrednio bardzo związanym... (...) –
pisze Andrzej Dębkowski na stronie 15.
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