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NOTKI BIOGRAFICZNE

Dariusz Adamowski (ur. 1967) – poeta. Autor tomików: „Adamowo” (2006), „Skraj” (2007), 
„Gub, trać, porzucaj” (2012), a także powieści dla młodzieży „Wrota Światów” (2014). Laureat 
kilku konkursów poetyckich (im.: K.K. Baczyńskiego, K. Ratonia, H. Poświatowskiej). Miesz-
ka w Białymstoku.

Henry Aldridge-Cartwright (ur. 1963) – poeta. W 1996 roku postanowił odwalić całą 
robotę za kiepskich poetów. Od tamtej pory regularnie wydaje zbiory złych haiku. Będąc 
prawdziwym entuzjastą DIY, założył undergroundowe (a raczej podwodne) wydawnictwo 
Underwater Press, którego jest jedynym pracownikiem i jedynym autorem. Opublikował 
m.in.: „Bad Haikus” (1997), „58 Bad Haikus” (2000), „More Bad Haikus” (2007), „Still More Bad 
Haikus” (2012), „The Definitive Bad Haiku Collection” (w przygotowaniu). Unika rozgłosu. 
Mieszka we wschodnim Londynie, nieopodal stacji Mile End, skąd wszędzie ma daleko. Nie 
korzysta z Internetu.

Eugenijus Ališanka (ur. 1960) – litewski poeta, tłumacz, eseista. Wydał pięć tomów poezji: 
„Lygiadienis” („Równonoc”, 1991), „Peleno miestas” („Miasto popiołu”, 1995), „Dievakaulis” 
(„Kość Boga”, 1999), „Iš neparašytų istorijų” („Z nienapisanych historii”, 2002), „Exemplum” 
(2006) i dwa zbiory esejów – „Vaizdijantis žmogus” („Człowiek wyobrażający”, 1998) i „Dio-
niso sugrįžimas” („Powrót Dionizosa”, 2001). Mieszka w Wilnie.

Andreas Altmann (ur. 1963) – niemiecki poeta i wydawca. Ostatnio wydał zbiory wierszy 
„Art der Betrachtung” (2012), „Die lichten Lieder der Bäume liegen im Gras und scheinen 
nur so” (2014), oba w lipskim wydawnictwie Poetenladen. Laureat wielu nagród, m.in. 
Christine-Lavant-Preis (1997), Erwin-Strittmatter-Preis (2004), honorowej nagrody Fundacji 
Schillera (2011), nagrody literackiej Ministerstwa Sztuki Saksonii (2012). Mieszka w Berlinie.

Janani Ambikapathy (ur. 1984) – poetka. Studiowała creative writing na Uniwersytecie 
Anglii Wschodniej. W 2013 roku przebywała na University of Stirling jako lauretka pisar-
skiego stypendium Charlesa Wallace’a. Autorka jest redaktorką pisma literackiego „Almost 
Island”.

Anna Augustyniak – poetka, dziennikarka, realizatorka reportaży oraz redaktorka wyda-
nia telewizyjnych programów dokumentalnych. Autorka książek: „Hrabia, literat, dandys. 
Rzecz o Antonim Sobańskim” (2009), „Kochałam, kiedy odeszła” (2013, nominacja do Na-
grody Literackiej Gryfia 2014), „Bez ciebie” (2014).

Murat Baltić (ur. 1952) – poeta, prozaik, dramatopisarz. Autor pięciu powieści, trzech to-
mów wierszy i dwóch zbiorów opowiadań. Powieść „Fatwa” (1994) uznano w Serbii za naj-
lepszą powieść roku (wyd. niem. 2002). Jego najnowszą powieść „Uranijumska Braca” (2014) 
nominowano w Serbii do nagrody NIN (powieść roku). Krytyk rządów S. Miloszewicza, 
w 1999 r. z powodu zagrożenia życia ucieka wraz z rodziną z Serbii i od tej pory mieszka 
w Niemczech (Düren).
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Marcin Baran (ur. 1963) – poeta, krytyk literacki, dziennikarz. Współzałożyciel kwartalni-
ka „brulion” (1986); do 1990 jeden z jego redaktorów. Debiutował w 1990 tomem wierszy 
„Pomieszanie”. Dotychczas opublikował 12 książek poetyckich, m.in. „Sosnowiec jest jak 
kobieta” (1992), „Zabiegi miłosne” (1996, nominacja do nagrody Nike 1997), „Tanero” (1998), 
„Mistyka i zmysły” (2008), „Niemal całkowita utrata płynności” (2012, Wrocławska Nagro-
da Poetycka Silesius 2013 za najlepszą poetycką książkę roku), „Zebrane” (2013). Mieszka 
w Krakowie.

Jan Baron (ur. 1985) – poeta. Debiutował tomikiem „Korekta” (2010). Mieszka w Chorzowie.

Marian Lech Bednarek (ur. 1956) – poeta, malarz, prozaik, scenograf, twórca teatralny. 
Autor tomików poetyckich: „Kawałek Życiorysu” (1991), „Notatki z Prowincji” (1998), „Grani-
ce Graniczki” (2004), „Kim Jestem?” (2007), „Obrazowiersze” (2008), „Rozmowa z ptakiem” 
(2014) oraz zbioru prozy „Sianoskręt” (2012). Laureat wielu konkursów literackich, m.in. 
K.K.  Baczyńskiego. Redaktor naczelny pisma artystycznego „Plama” w latach 1997-2005. 
Mieszka we wsi Czernica koło Rybnika.

Miłosz Biedrzycki (ur. 1967) – pisał wiersze. Ostatnio opublikował „Porumb” (2013). Miesz-
ka w Krakowie.

Jacek Bierut (ur. 1964) – prozaik, poeta. Autor czterech powieści, ostatnio „Hajs” (2013) 
i „Pornofonia” (2014) i trzech tomów wierszy, ostatnio „Frak człowieka” (2011). Laureat 
nagród literackich. Współredaktor opracowania „Rozkład jazdy. Dwadzieścia lat literatury 
Dolnego Śląska po 1989 roku”. Współzałożyciel Fundacji na rzecz Kultury i Edukacji im. Ty-
moteusza Karpowicza i powołanej przez nią księgarni Tajne Komplety. Mieszka we Wroc-
ławiu.

Anna Błasiak (ur. 1974) – tłumaczka, historyk sztuki. Przełożyła ponad 30 książek z angiel-
skiego na polski (w tym „Szpiega mimo woli” Anthony’ego Horowitza) oraz kilka pozycji 
z polskiego na angielski (m.in. prozę Jana Krasnowolskiego, Kai Malanowskiej, Daniela  
Odiji). Tłumaczyła także wiersze poetek irlandzkich Mary O’Donnell i Nessy O’Mahony. 
Pracowała w muzeach i w radiu, redagowała pisma kulturalne, pisała o sztuce, filmie i tea-
trze. Mieszka w Ramsgate w Wielkiej Brytanii.

Wojciech Boros (ur. 1973) – poeta. Wydał tomy: „Nierealit górski” (1997), „Jasne i Pełne” 
(2003), „Złe zamiary” (2008), „Pies i Pan” (2014) oraz audiobook „Pusta noc” (2012) – w opra-
cowaniu muzycznym Marcina „Emitera” Dymitera). Redaktor działu poezji w kwartalniku 
„Bliza” (od 2009), stały współpracownik dwumiesięcznika literackiego „Autograf”. Mieszka 
w Gdańsku. www.boroswojciech.pl

Volker Braun (ur. 1939) – niemiecki poeta, prozaik, dramatopisarz. Był kierownikiem 
literackim teatru Berliner Ensemble (1965-1967 i później od 1979 r.). Za swą twórczość 
otrzymał wiele nagród, m.in. Schiller-Gedächtnispreis (1992), Büchner-Preis (2000), Can-
dide Preis (2009). Jest autorem kilkudziesięciu książek, ostatnio wydał „Die hellen Haufen. 
Erzählung” (2011), „Równowaga / Das Gleichgewicht” (2013), „Dmitri” (2015). Mieszka w Ber-
linie.

Jürgen Brôcan (ur. 1965) – niemiecki pisarz, tłumacz, krytyk literacki, redaktor i wydawca. 
Studiował germanistykę i europejską etnologię. Członek założyciel stowarzyszenia lite-
rackiego Offenes Feld. Opublikował wiele przekładów, m.in. Walta Whitmana, Nathaniela 
Hawthorna, Johna Muira. Ostatnio wydał „Fakten & Wunder” (2005), „Ortskenntnis. Ge-
dichte 1996-2006” (2008), „Antidot” (2012). Wielokrotny stypendysta, laureat nagrody Paul-
-Scheerbart-Preis (2010). Mieszka w Dortmundzie.
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Wojciech Brzoska (ur. 1978) – poeta. Autor książek poetyckich: „Blisko coraz dalej” (2000), 
„Niebo nad Sosnowcem” (2001), „Wiersze podejrzane” (2003), „Sacro casco” (2006), „Przez 
judasza” (2008), „Drugi koniec wszystkiego” (2010), „W każdym momencie, na przyjście 
i odejście” (2015). Laureat poetyckiej Nagrody Otoczaka (2007). W 2015 roku muzycy Iwona 
Karbowska i Przemysław Borowiecki do jego wierszy nagrali płytę „Wiersze na operę i per-
kusję”. Współzałożyciel i wokalista zespołu Brzoska i Gawroński, z którym wydał płyty: 
„Nunatak” (2012) oraz „Słońce, lupa i mrówki” (2015). Mieszka w Katowicach.

Anna Butrym (ur. 1985) – tłumaczka języka węgierskiego ze szczególnym zamiłowaniem 
do literatury, propagatorka kultury węgierskiej (www.annabutrym.pl). Absolwentka filo-
logii węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła również studia podyplomowe 
w Budapeszcie w zakresie tłumaczeń literackich. Wielokrotna laureatka konkursów trans-
latorskich i uczestniczka warsztatów literacko-przekładowych. Mieszka w Warszawie.

Vahni Capildeo (ur. 1973) – pisarka brytyjsko-trynidadzka. Opublikowała m.in. „Utter” 
(2013). Rok 2015 poświęciła tworzeniu we współpracy z innymi pisarzami utworów wcho-
dzących w dialog z „Bachantkami” Eurypidesa.

Olaf Clemensen (ur. 1976) – ukraiński poeta, prozaik i malarz. Absolwent teorii i historii 
sztuki Narodowej Akademii Sztuk Pięknych i Architektury w Kijowie. Pracuje jako artysta 
malarz. Mieszka w Kijowie.

Olga Czernikow (ur. 1985) – bohemistka, tłumaczka. Przekładała m.in. poezję Petra 
Fabiana, Andreja Stankoviča, Františka Pánka, eseje i studia teoretyczne Oskara Mainxa, 
Miroslava Zelinskiego oraz prozę Radki Denemarkovej („Pieniądze od Hitlera”, 2009) i Jana 
Balabána („Zapytaj taty”, 2013). Mieszka we Wrocławiu.

Ołeksij Czupa (ur. 1986) – prozaik oraz dwujęzyczny poeta. Autor powieści: „Desiat’ sliw 
pro witczyznu” (2014), „Bomżi Donbasu” (2014), „Bajki mojego bunkru” (2014), „Aquarium” 
(2015) oraz tomików poetyckich: „Ukrajinśko-rosijśkyj słownyk” (2010), „69” (2011), „KOMA” 
(2015) opublikowanych w samwydawie. Założyciel donieckiego slamu. Mieszkał w Makie-
jewce w obwodzie Donieckim, gdzie pracował w zakładzie metalurgicznym, ale z powodu 
działań bojowych przeniósł się do Lwowa.

Jiří Červenka (ur. 1943) – czeski poeta, prozaik i tłumacz. W latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych pracował jako robotnik leśny w różnych miejscach Czech i Moraw, a także kar-
konoski tragarz-przemytnik. Od 1978 do 2004 r. był kasztelanem na zamku Pecka. W latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wiersze i przekłady drukował w samizdacie. Wybór jego 
wierszy z lat 1963-1995 ukazał się w 1996 r. w Pradze pod tytułem „Paměť okamžiku”. Później-
sze zbiory: „Konec sezony” (2003) i „Uvidět Znojmo” (2008). Mieszka w Znojmo.

Tomasz Dalasiński (ur. 1986) – twórca tekstów poetyckich i prozatorskich. Autor książek 
„porządek i koniec” (2011) i „Stosunki przegrywane” (2013). Laureat X Tyskiej Zimy Poetyckiej 
(2010). Redaktor naczelny czasopisma „Inter-”. W roku 2016 mają ukazać się dwie jego książki: 
tom wierszy „©” i zbiór minipróz „Nieopowiadania”. Mieszka w Sędzinie i Brzozówce.

Cezary Domarus (ur. 1966) – pracownik korporacji. Wydał między innymi zbiory poezji: 
„Mózg story” (2001), „Wiersze po/lity/tyli/czne” (2005), „Zwrotki” (2012), a także książkę pa-
raeseistyczną pt. „Podania. O doświadczaniu języka” (2013). Mieszka w Warszawie.

Róža Domašcyna (ur. 1951) – serbołużycka poetka i tłumaczka. Autorka wielu książek, 
ostatnio wydała „MY NA AGRA” (2004), „Feldlinien” (2014). Otrzymała m.in. Anna-Seghers- 
-Preis (1998) oraz Calwer Hermann-Hesse-Stipendium (2002). Mieszka w Budziszynie.
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Mirosław Drabczyk (ur. 1962) – poeta, prozaik, tłumacz. Publikował w wydawnictwach 
alternatywnych (głównie WiP-owskich) oraz m.in. w „Okolicach” i „Krzywym Kole Litera-
tury”. Wydał „Wiersze” (1990) oraz „Światło wokół ciała” (1990). Tłumaczył wiersze poetów 
amerykańskich, m.in. Snydera, Bly’a i Berrymana. Mieszka w Dublinie.

György Dragomán (ur. 1973) – wielokrotnie nagradzany węgierski pisarz i tłumacz lite-
ratury anglojęzycznej. Jako prozaik debiutował w 2002 r. powieścią „A pusztítás könyve” 
(„Księga zniszczenia”). W 2005 r. wydał drugą książkę, opublikowaną w Polsce pod tytułem 
„Biały król” (przeł. E. Cygielska, 2007). W 2014 ukazała się jego trzecia powieść „Máglya” 
(„Stos”). Dragomán jest także autorem bajek i sztuki teatralnej „Nihil” (2003). Mieszka 
w Budapeszcie.

Bogusław Duch (ur. 1966) – poeta. Jako nastolatek uczęszczał do pięciu szkół. Maturę zdał 
eksternistycznie. Interesował go wtedy egzystencjalizm i – o hańbo – nazizm. Z piekiel-
nej, czarnej Jaskini Platońskiej wydobyła go lektura „Trzech filarów zen”, zwłaszcza sutra 
diamentowa, która głosi: Jedność jest wielością, wielość jest jednością, co rozwiązało w jednej 
minucie jego rozterki z pluralizmem i monizmem. Mieszka w Krakowie.

Olgerd Dziechciarz (ur. 1968) – prozaik, poeta, felietonista. Ostatnio wydał: „Wielkopol-
skiego” i „Małopolskiego” (powieści), „poMazańca” i „Pakuskę” (zbiory opowiadań), „Mniej 
niż zło” oraz „Przewróconą ósemkę” (wiersze). Pracował w kilkudziesięciu zawodach, był 
m.in.: opiekunem kolonijnym, ratownikiem wodnym, pomocnikiem ślusarza, statystą 
filmowym, ogrodnikiem i konserwatorem zieleni, tragarzem mebli, cieciem na budowie, 
stróżem w hurtowniach bananów, oleju spożywczego i alkoholu, roznosicielem ulo-
tek, dziennikarzem, redaktorem oraz wydawcą. Mieszka w Bolesławiu pod Olkuszem.  
www.wolkuszuczylinigdzie.salon24.pl

Dariusz Dziurzyński (ur. 1973) – poeta, wykładowca UW i tłumacz. Wydał „Epitafia” 
(2001), „Metrum” (2005), „Symultanę” (2010), „Epitafia. Remake” (2013) i tom przekła-
dów wierszy Borisa Viana „À nageoires. Choix de poèmes” („W hołdzie płetwom. Wybór 
wierszy”, 2011, we współpracy z Alicją Ślusarską). Współpracownik „Red.-a” (2007-2012), 
„Zeszytów Poetyckich” i „Przeglądu Filozoficzno-Literackiego”. Mieszka w Warszawie.  
www.dariuszdziurzynski.pl

Sławomir Elsner (ur. 1976) – poeta, magazynier, sprzedawca. Autor tomu „Antypody” 
(2008), nominowanego do nagrody Nike i Silesius. Mieszka w Irlandii.

Leszek Engelking (ur. 1955) – poeta, nowelista, tłumacz, literaturoznawca i krytyk. Ogłosił 
książkowo sześć tomów wierszy oraz ich wybór zawierający również utwory nowe, tom 
krótkich form prozatorskich, jak również popularne monografie, m.in. „Vladimir Nabokov” 
(1989). W Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego ukazały się: tom szkiców o literaturze 
czeskiej „Surrealizm, underground, postmodernizm” (2001), praca „Codzienność i mit. Poe-
tyka, programy i historia Grupy 42 w kontekstach dwudziestowiecznej awangardy i post-
awangardy” (2005) oraz obszerna monografia „Chwyt metafizyczny, Vladimir Nabokov 
– estetyka z sankcją wyższej rzeczywistości” (2012, z datą 2011). Obecnie przygotowuje 
książkę poświęconą twórczości Jáchyma Topola.

Elke Erb (ur. 1938) – niemiecka poetka, prozaiczka i tłumaczka. Autorka ponad dwudzie-
stu książek, ostatnio wydała „Meins” (2010), „Das Hündle kam weiter auf drein” (2013), 
„Sonnen klar” (2015). Laureatka kilkunastu nagród literackich, m.in. Roswitha-Preis (2012), 
Georg-Trakl-Preis (2012), Ernst-Jandl-Preis (2013), Fundacji Schillera (2014). Jest członkinią 
saskiej i berlińskiej Akademie der Künste. Mieszka w Berlinie.

Balázs Farkas (ur. 1987) – węgierski pisarz i tłumacz. Z zawodu bibliotekarz. Regularnie 
publikuje opowiadania, eseje i krytyki literackie w wielu węgierskich czasopismach. Jego 
debiutancka powieść „Nyolcasok” („Ósemki”) wygrała w 2012 r. konkurs na książkę węgier-
skiego Stowarzyszenia Młodych Literatów (FISZ). Mieszka w Budapeszcie.
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Katarzyna Fetlińska (ur. 1991) – poetka. Autorka tomów „Glossolalia” (2012) oraz „Seks-
taśmy” (2015). Studiuje filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim.

Mark Ford (ur. 1962) – angielski poeta, tłumacz i krytyk. Wydał trzy tomy wierszy: „Land-
locked” (1992), „Soft Sift” (2011) oraz „Six Children” (2011). Ford jest także autorem monogra-
fii Raymonda Roussela („Raymond Roussel and the Republic of Dreams”) oraz przekładu 
„Nouvelles impressions d’Afrique” tegoż autora. Opublikował również dwa zbiory krytycz-
ne: „A Driftwood Altar” (2006) oraz „Mr and Mrs Stevens and Other Essays” (2011). W 2014 
nakładem Instytutu Mikołowskiego ukazał się wybór jego wierszy pt.  „Chwila nieuwagi” 
(w przekładach Jacka Gutorowa i Adama Zdrodowskiego). Mieszka w Londynie.

Juliusz Gabryel (ur. 1979) – poeta. Wydał tomiki „Hemoglobina” (2003) i „Laboratoria” 
(2006). Laureat I miejsca w konkursie na „Poetycki Debiut Roku 2002” organizowany przez 
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. Mieszka w Kluczborku.

Piotr Gajda (ur. 1966) – poeta. Autor książek poetyckich „Hostel” (2008), „Zwłoka” (2010), 
„Demoludy” (2013), za który otrzymał Nagrodę Otoczaka oraz Golem (2014). Stały współ-
pracownik „Arterii”. Mieszka w Tomaszowie Mazowieckim.

Rafał Gawin (ur. 1984) – poeta, okazjonalnie krytyk, redaktor, korektor i sekretarka 
„Arterii”, konferansjer i reanimator kultury. Wydał arkusz „Przymiarki” (2009) i dwuję-
zyczną książkę poetycką „Wycieczki osobiste / Code of Change” (2011). Mieszka w Łodzi. 
www.gawin.liberte.pl

Robert Gawłowski (ur. 1957) – poeta, autor sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych i sce-
nariuszy filmowych. Dotychczas wydał zbiory poezji: „Nie ukrywajmy tego szaleństwa” 
(1983), „Ograniczony wybór” (1984), „Marko Polo szuka nowej drogi” (1984), „Marko Polo” 
(1987), „Podróż chroniczna” (1997), „Georg – ostatnie chwile, ostatnie błyski” (1998) oraz 
manifest poetycki „Książeczka o poezji” (1997). Mieszka w Bielanach Wrocławskich.

Peter Gehrisch (ur. 1942) – niemiecki poeta, prozaik, tłumacz. Wydał m.in. zbiory wierszy 
„Wortwunder Vers / Zraniony słowem wers” (2001), „Tunelgänge” (2006), powieści „Hans-
Theodor Karneval oder das Federnorakel” (2006), „Die Bilder, die Wörter, das Schiff” (2012) 
oraz książki z przekładami poezji C.K. Norwida (2003, 2012), U. Kozioł (2007), W.I. Strugały 
(2005). Współzałożyciel i redaktor drezdeńskiego czasopisma „Ostragehege”. Mieszka 
w Dreźnie i Lwówku Śląskim.

Sylwester Gołąb (ur. 1980) – poeta, autor książek dla dzieci, współtwórca bloga literacko-
-artystycznego Obszary przepisane. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Miesz-
ka w Stavanger w Norwegii.

Konrad Góra (ur. 1978) – poeta. Autor tomów: „Requiem dla Saddama Husajna i inne wier-
sze dla ubogich duchem” (2008), „Pokój widzeń” (2011), „Siła niższa” (2012), „Nie” (2015). Poza 
własnymi tomikami wydał wybór wierszy Anny Świrszczyńskiej „Kona ostatni człowiek”. 
Działacz wrocławskiego oddziału akcji „Jedzenie Zamiast Bomb”. W wierszach i wywiadach 
podkreśla swoje anarchistyczne poglądy. Mieszka we Wrocławiu.

Karol Graczyk (ur. 1984) – poeta i prozaik. Opublikował książki: „Oko i oko” (2007), „Osiem-
dziesiąt cztery” (2008), „Łowy” (2009) oraz „Przełomy” (2015). Laureat i zwycięzca ponad 
stu konkursów literackich.

Tomasz Grobelski (ur. 1976) – poeta, redaktor portalu Cyc Gada. Mieszka w Brzegu.
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Mariusz Grzebalski (ur. 1969) – poeta, prozaik. Zadebiutował tomem „Negatyw”, wyróż-
nionym nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki 1994 r. W kolej-
nych latach ogłosił drukiem siedem zbiorów wierszy: „Ulica gnostycka” (1997), „Drugie do-
tknięcie” (2001), „Słynne i świetne” (2004), „Pocałunek na wstecznym” (2007), „Niepiosenki” 
(2009), wiersze zebrane w tomie „Kronika zakłóceń” (2010), „W innych okolicznościach” 
(2013) oraz zbiór opowiadań „Człowiek, który biegnie przez las” (2006). Laureat nagród 
m.in. Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1998, 2007), Huberta Burdy (2002),  
Silesius (2014), Fundacji Kultury (2014). Nominowany do nagrody im. W. Szymborskiej 
(2014). Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

Wioletta Grzegorzewska (ur. 1974) – opublikowała tomy poetyckie: „Wyobraźnia kontro-
lowana” (1998), „Parantele” (2003), „Orinoko” (2008), „Inne obroty” (2010), arkusz wierszy  
„Ruchy Browna” (2011), dwujęzyczny wybór wierszy „Pamięć Smieny / Smena’s Memory” (2011), 
wybór wierszy i próz poetyckich „Wzory skończoności i teorie przypadku / Finite Formulae 
and Theories of Chance” (2014), książkę prozatorską „Guguły” (2014). W 2015 r. jej książka 
poetycka „Wzory skończoności i teorie przypadku” znalazła się w finale The Griffin Poetry
Prize, a „Guguły” były nominowane do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdy-
nia. Mieszka na wyspie Wight.

Mateusz Grzeszczuk (ur. 1992) – dziennikarz muzyczny, poeta i animator kultury. Autor 
dwóch tomów poetyckich, publikacje w ogólnopolskich magazynach literackich. Mieszka 
w Chełmie.

Jacek Gutorow (ur. 1970) – poeta, krytyk i tłumacz z języka angielskiego. Autor sześciu 
książek poetyckich (ostatnia to „Kartki”, 2015). Mieszka w Opolu.

Piotr Gwiazda (ur. 1973) – poeta, krytyk, tłumacz. Opublikował dwa tomy poetyckie: 
„Gagarin Street” (2005) oraz „Messages: Poems & Interview” (2012). Jest także autorem 
dwóch tomów krytycznych: „James Merrill and W.H. Auden: Homosexuality and Poetic 
Influence” (2007) i „US Poetry in the Age of Empire, 1979-2012” (2014). Od 1991 r. mieszka 
w Stanach Zjednoczonych.

Karina Haddad (ur. 1978) – poetka i tłumaczka. Jej wiersze zostały opublikowane w an-
tologiach: „ZECH” (2006), „Dwi tonny” (2007), „Hoteli Charkowa” (2008) oraz „Wakacji 2” 
(2007). Tłumaczy poezję arabską. Mieszka w Kijowie.

Ivo Harák (ur. 1964) – poeta i prozaik czeski. Autor zbiorów poezji: „Lednový motýl” 
(„Styczniowy motyl”, 1992), „Země Dým” („Ziemia Dym”, 1993), „Masna” („Sklep mięsny”, 
2000) i „Requiem na varhany z lešenářských trubek” („Requiem na organy z rur do rusz-
towania”, 2002), „Měkké gumy” („Miękkie gumy”, 2006), „Panel nebe” („Panel nieba”, 2008). 
Wydał również powieść „Meziřečí” („Międzymowy”, 2009). Mieszka w miasteczku Chotěboř.

Roman Honet (ur. 1974) – poeta. Wydał kilka tomów poezji, ostatnio „świat był mój” 
(2015). Nominowany do Nagrody Literackiej Nike (2009), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej  
Silesius (2009, 2015), Nagrody Literackiej Gdynia (2012). W 2015 roku uhonorowany Nagrodą  
im. Wisławy Szymborskiej. Mieszka w Krakowie.

Petr Hruška (ur. 1964) – poeta czeski, autor scenariuszy, historyk i teoretyk literatury. 
Wydał m.in. tomy poezji: „Obývací niepokoje” („Mieszkalne niepokoje”, 1995), „Měsíce” 
(„Miesiące”, 1998), „Vždycky se ty dveře zavíraly” („Zawsze się te drzwi zamykały”, 2002), 
„Auta vjíždějí do lodí” („Samochody wjeżdżają do statków”, 2007), „Darmata” („Darmaty”, 
2012). Mieszka w Ostrawie.
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Tomasz Hrynacz (ur. 1971) – poeta. Debiutował w 1997 r. tomem wierszy „Zwrot o bliskość” 
(1997). Autor ośmiu zbiorów wierszy. Ostatnio wydał książki: „Praski raj” (2009), „Pręd-
ka przędza” (2010), „Przedmowa do 5 smaków” (2013). Mieszka w Świdnicy Śląskiej.

Michal Hvorecký (ur. 1976) – słowacki pisarz i publicysta. Autor zbiorów opowiadań „Silný 
pocit čistoty” (1998) oraz „Lovci & zberač” (2001). W Polsce ukazał się wybór tekstów z obu 
tomów zatytułowany „W misji idealnej czystości”. Hvorecky jest także autorem powieści, 
m.in. „Posledný hit” (2003), „Plyš” (2005), „Eskorta” (2007). Mieszka w Bratysławie.

Mariusz Jagiełło (ur. 1977) – poeta. W 2014 r. zadebiutował tomem wierszy „Człowiek 
z brudnopisu”. Poza wierszami pisze teksty piosenek i felietony. Mieszka w Warszawie.

Genowefa Jakubowska-Fijałkowska (ur. 1946) – poetka. Wydała tomy wierszy „Dożywo-
cie” (1994), „Pan Bóg wyjechał na Florydę” (1997), „Pochylenie” (2002), „Czuły nóż” (2006), 
„Ostateczny smak truskawek” (2009), wybór wierszy „i wtedy minie twoja gorączka” (2010), 
„Performance” (2011), „ze mnie robaka i z robaka wiersze / of me a worm and the worm 
verses” (Off_Press Londyn, 2012) i czeski wybór wierszy „Něžný nůž” (2011) oraz niemiecki 
wybór wierszy „Poesie sitzt nicht in der Sonne” (2012). Mieszka w Mikołowie.

Lubow Jakymczuk (ur. 1985) – poetka i dziennikarka. Jest autorką tomików poezji „jak 
MODA” (2009) oraz „Morele Donbasu” (2015). Razem z kontrabasistą Markiem Tokarem 
tworzy poetycko-muzyczne projekty („Kobieta, dym i niebezpieczne przedmioty”, „Lustra”, 
„Morele Donbasu”). Mieszka w Kijowie.

Piotr Janicki (ur. 1974) – poeta. W 2006 r. wydał tom „Nadal aksamit”, a w 2014 r. 
„Wyrazy uznania”, za który otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia. W latach 2005-2009 współ-
redagował zin Cyc Gada (www.cycgada.art.pl). W 2007 r. nagrał wraz z Bartkiem Kalinką 
płytę „Boży rok”. Członek efemerycznych grup muzycznych, między innymi Rzemienie 
oraz Stonoga Dobiega Swoyey Dupy. Mieszka w Supraślu.

Jerzy Jarniewicz (ur. 1958) – poeta, tłumacz, krytyk literacki. Redaktor „Literatury 
na Świecie”. Autor dwunastu książek poetyckich, jedenastu krytycznoliterackich oraz licz-
nych szkiców o współczesnej literaturze anglojęzycznej. Ostatnio wydał antologie „Sześć 
poetek irlandzkich” (2012) i „Poetki z Wysp” (2015), zbiór szkiców o przekładzie literackim 
„Gościnność słowa” (2012) oraz tomy wierszy „Makijaż” (2009), „Na dzień dzisiejszy i chwilę 
obecną” (2012) i „Woda na Marsie” (2015). Mieszka w Łodzi.

Łukasz Jarosz (ur. 1978) – poeta, muzyk. Perkusista, wokalista i autor tekstów grup: 
Chaotic Splutter, Lesers Bend, Mgłowce, Zziajani Porywacze Makowców. Autor ośmiu to-
mów poetyckich: „Soma” (2006), „Biały tydzień” (2007), „Mimikra” (2010), „Spoza” (2011), 
„Wolny ogień” (2011), „Pełna krew” (2012), „Świat fizyczny” (2014), „Kardonia i Faber” (2015). 
Laureat wielu konkursów poetyckich, m.in.: im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, im. Rafała 
Wojaczka, im. Rainera Marii Rilkego. Jego debiutancka książka poetycka „Soma” została 
wyróżniona I nagrodą w Konkursie Młodych Twórców im. Witolda Gombrowicza Fundacji 
Kultury oraz otrzymała nagrodę Złoty Środek Poezji na najlepszy poetycki debiut książ-
kowy (2007). „Pełna krew” została uhonorowana Nagrodą Literacką im. Wisławy Szymbor-
skiej (2013). Mieszka w Żuradzie pod Olkuszem. 

Maria Jastrzębska (ur. 1953) – poetka, tłumaczka, redaktorka i animatorka kultury. 
Opublikowała następujące książki poetyckie: „Postcards From Poland” (1991), „Home from 
Home” (2002), „Syrena” (2004) „I’ll Be Back Before You Know It” (2009), „Everyday Angels” 
(2009), „At The Library of Memories” (2013) i sztukę „Dementia Diaries” (2011), która była 
wystawiana na deskach brytyjskich teatrów, m.in w: Edynburgu, Cardiffie, Londynie,  
Brighton, Southampton. Mieszka w Brighton.
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Krzysztof Jaworski (ur. 1966) – poeta, prozaik, dramaturg, scenarzysta, historyk literatu-
ry. Współzałożyciel Wytwórni Filmów Amerykańskich, w której zrealizowano film „Golasy” 
na podstawie scenariusza jego autorstwa (2001). Wydał m.in. „Wiersze” (1992), „Kamera-
den” (1994), „5 poematów” (1996), „Jesień na Marsie” (1997), „Hiperrealizm świętokrzyski” 
(1999), „Pod prąd” (1999), „Czas triumfu gołębi” (2000), „Batalion misiów” (2001), „Kapitał” 
(2002), „Dusze monet” (2007), „Warzywniak” (2009), „Do szpiku kości” (2013), „.byłem” 
(2014). Mieszka w Kielcach.

Adam Kaczanowski (ur. 1976) – raczej pisarz, trochę performer. Ostatnio opublikował 
powieść „Topless” (2014) oraz wiersze zebrane „Happy End” (2014). Przez jakiś czas wy-
stępował jako Człowiek-Małpa. Autor trudnej powieści w obrazkach, do obejrzenia na:  
www.mojezyciejestprawdziwe.tumblr.com. Mieszka w Warszawie.

Viktor Kalinke (właśc. Torsten Klemm, ur. 1970) – niemiecki poeta, prozaik, eseista, tłu-
macz i wydawca. W 1998 r. wraz z graficzką Marion Quitz założył wydawnictwo Edition 
Erata, przemianowane później na Leipziger Literaturverlag. Ostatnio wydał powieść 
„Empörte Flut” (2009), eseje „Nichtstun als Handlungsmaxime” (2011), wiersze „Welcher 
König hat hier gehaust” (2012). Mieszka w Lipsku.

Dieter Kalka (ur. 1957) – niemiecki poeta, prozaik, autor piosenek, dramatopisarz. Wydał 
m.in. „Der ungepflückte Apfelbaum” (opowiadania, 1998), „Wszystko to tylko teatr i inne 
opowiadania” (1999), „Der Schleier” (poezja, 1999). Mieszka w Lipsku i Meuselwitz.

Zenon Kałuża (pseud., ur. 1973) – poeta pogranicza, weteran lokalnych inicjatyw litera-
ckich, obserwator życia społecznego niewielkich ośrodków miejskich. Ukończył Zawodową 
Szkołę Kroju i Szycia w Bolesławcu. Gra na kobzie, dudach i cymbałach, znawca malarstwa 
barokowego i historii rzemiosła oraz metalurgii wieków średnich na ziemiach polskich, 
inwestuje na giełdzie, miłośnik Borsuków i innych zwierząt futerkowych. Autor wielu 
alterglobalistycznych wynalazków i patentów, w tym roweru na biomasę. Mieszka w Kieł-
czowie k. Wrocławia, ma widok z okna na krematorium miejskie. Autor kilku niewydanych 
książek, m.in. „Napór i wzmożenie – poematy”, „Popatrz na mnie bałwanku – piosenki dla 
dzieci”, „Odnawiaj się, chłopcze – jak dożyć sędziwego wieku z pełnym uzębieniem”. Pracu-
je nad zbiorem prozy onirycznej pod tytułem „Nie pal, nie pal”. Podwójnie rozwiedziony.

Aneta Kamińska (ur. 1976) – poetka i tłumaczka poezji ukraińskiej. Autorka tomików: 
„zapisz zmiany” (2004) oraz „czary i mary” (hipertekst, 2007). Wydała wybór przekładów 
wierszy Nazara Honczara „Gdybym” (2007), Hałyny Tkaczuk „Ja ta inszi krasuni / Ja i inne 
piękności” (2011), Chrystii Wenhryniuk „Dowhi oczi / Długie oczy” (2013) oraz autorskie 
antologie: „Cząstki pomarańczy. Nowa poezja ukraińska” (2011), „30 wierszy zza granicy. 
Młoda poezja ukraińska” (2012) oraz „Wschód-Zachód. Wiersze z Ukrainy i dla Ukrainy” 
(2014). Współredaktorka i współtłumaczka antologii „Portret kobiecy w odwróconej per-
spektywie. 12 poetek z Czech, Słowenii i Ukrainy” (2013). Mieszka w Warszawie.

Gabriel Leonard Kamiński (ur. 1957) – poeta, prozaik, dziennikarz i recenzent. Jest au-
torem kilkunastu książek poetyckich, m.in. „Opis rzeczy szczególnie martwych” (1981), 
„Nie ma między nami różnicy” (1983), „Ulica Przodowników Pracy” (1988), „Déja vu” (1999), 
„Wratislavia cum figuris” ( 2002), „Roth. Nowy Testament” (2006), „Mój rok 1968” (2013). 
W 2012 r. wydawnictwo Forma opublikowało zbiór opowiadań „Pan Swen (albo wrocławska 
abrakadabra)”. Mieszka we Wrocławiu.

Szymon Kantorski (ur. 1969) – poeta. Autor tomików „Solo” i „Duety”. Mieszka 
w Poznaniu.
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Izabela Kawczyńska (ur. 1980) – wydała powieść „Balsamiarka” (2015) oraz zbiory wier-
szy: „Luna i pies. Solarna soldateska” (2008), „Largo” (2009), „Chłopcy dla Hekate” (2014). 
Za książkę „Luna i pies” otrzymała II nagrodę w konkursie Złoty Środek Poezji na poetycki 
debiut książkowy roku 2008. Mieszka w okolicach Łodzi.

Jarosław Klejnberg (ur. 1970) – pisarz i rysownik. Autor zbioru opowiadań „Cud nad 
Wisłą” (2005). Organizator krakowskiego salonu literackiego Blichart oraz twórca kabaretu 
Kabart. Mieszkał m.in. w Krakowie i Tel Awiwie. Obecnie przebywa na kurpiowskiej wsi.

Barbara Klicka (ur. 1981) – poetka, redaktorka, animatorka kultury. Zdarzało jej się rów-
nież bywać scenarzystką, recenzentką literacką i pracować w stołecznych teatrach. Współ-
tworzyła płytę „Czarny war” zespołu Pochwalone. W 2000 r. debiutowała książką poetycką, 
w  2012 wydała „same same”, nominowane do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 
w kategorii książka roku, w 2015 ukazała się książka „nice”. Wciąż mieszka w Warszawie.

Hubert Klimko-Dobrzaniecki (ur. 1967) – prozaik, poeta, gawędziarz. Wydał dwa tomiki 
wierszy po islandzku. Jako prozaik debiutował w 2003 r. zbiorem opowiadań „Stacja Bie-
lawa Zachodnia”. Rozgłos przyniosła mu powieść „Dom Róży. Krýsuvík”, która otrzymała 
nominację do Nagrody Literackiej Nike 2007. W kolejnych latach opublikował m.in. „Koły-
sankę dla wisielca”, „Grecy umierają w domu”, „Pornogarmażerkę”, „Samotność”. Obecnie 
dzieli życie pomiędzy zachodniopomorską wsią a Wiedniem.

Marek Kołodziejski (ur. 1958) – poeta. Wydał cztery książki z wierszami: „Przekreślony 
horyzont”, „Koniec świata”, „Linijki”, „Kontrakt”. Mieszka w Inowrocławiu.

Izabela Korybut-Daszkiewicz (ur. 1970) – tłumaczka literatury litewskiej i rosyjskiej. Pra-
cowała w redakcji „Literatury na Świecie”, uczyła języka polskiego w Gruzji i Kirgizji. W jej 
przekładzie ukazały się m. in.: proza Herkusa Kunčiusa „Moja walka bambino” (2001), po-
wieść Sigitasa Parulskisa „Trzy sekundy nieba” (2008), Pawła Sanajewa „Pochowajcie mnie 
pod podłogą” (2009), Michaiła Jelizarowa „Bibliotekarz” (2012). Mieszka w Celestynowie.

Tomasz Kościkiewicz (ur. 1972) – poeta. Wydał trzy książki poetyckie: „Wyzwalam się każ-
dego dnia”, „Wiersze” i „Emigracja”. Mieszka w Newport w Wielkiej Brytanii.

Paweł Kozioł (ur. 1979) – poeta, krytyk literacki, badacz literatury i kultury dawnej. Autor 
czterech książek poetyckich: „Czarne kwiaty dla wszystkich”, „Wpław”, „Uwaga, nie ma ta-
kiej fali”, „Metale ciężkie”, oraz dwóch eseistycznych: „Przerwane procesy”, „Historia i po-
rządek”. Mieszka w Warszawie.

Michał Kozłowski (ur. 1983) – poeta. W roku 2014 opublikował swój debiut poetycki pt.: 
„Gadane”; rok później został laureatem nagrody WARTO w kategorii literatura. Mieszka 
we Wrocławiu.

Arkadiusz Kremza (ur. 1975) – poeta. Autor tomów wierszy: „Bloki” (1997), „Hocki-
-klocki”  (2000), „Brania”  (2003), „Pukanie ziemi”  (2006), „Wiersze z wody i żelaza”  (2012) 
oraz poematu  „Ludzie wewnętrzni”  (2009). Laureat  Nagrody Otoczaka 2013. Mieszka  
w Mikołowie.

Hałyna Kruk (ur. 1974) – poetka i tłumaczka. Autorka czterech tomików poetyckich: „Man-
dry w poszukach domu” (1997), „Slidy na pisku” (1997), „Obłyczczia poza switłynoju” (2005) 
i „Spiw/isnuwannia” (2013). Napisała też dwie książki dla dzieci: „Marko mandruje dowkoła 
switu” i „Ważko buty najmenszym” (2003). Mieszka we Lwowie.
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Tomasz Kukiełka (pseud.) – poeta, debiutował w internetowym zinie Cyc Gada.

Herkus Kunčius (ur. 1965) – litewski pisarz i dramaturg. W 1990 roku ukończył historię 
sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Pracował jako redaktor i krytyk sztuki w cza-
sopismach kulturalnych „Krantas” i „Literatūra ir menas”. W Polsce ukazał się m.in. jego 
esej „Moja walka bambino”. Mieszka w Wilnie.

Thomas Kunst (ur. 1965) – niemiecki poeta i prozaik. Ostatnio wydał zbiory wierszy „Estemaga.
Sonettenzyklu” (2008), „Strandkörbe ohne Venedig” (2009), „Legende vom Abholen” (2010), 
„Kunst. Gedichte 1984-2014” (2015) oraz powieść „Sonntage ohne Unterschrift” (2005). Lau-
reat wielu nagród, m.in. F.-C.-Weiskopf-Preis (2004) czy Lyrikpreis Meran (2014). Mieszka 
w Lipsku.

Grzegorz Kwiatkowski (ur. 1984) – poeta, muzyk. Wydał pięć tomów wierszy: „Przeprawa” 
(2008), „Eine Kleine Todesmusik” (2009), „Osłabić” (2010), „Radości” (2013), „Spalanie” (2015) 
oraz dwujęzyczny polsko-angielski zbiór „Powinni się nie urodzić” (2011). Członek zespołu 
Trupa Trupa. Mieszka w Gdańsku.

Joanna Lech (ur. 1984) – poetka. Autorka tomów „Zapaść” (2009) i „Nawroty” (2010). Nomi-
nowana do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2010 i Nagrody Literackiej Nike 2011. 
Mieszka w Krakowie. www.joannalech.pl

Elżbieta Lipińska (ur. 1946) – poetka, prawnik. Wydała cztery książki poetyckie: „Pożeg-
nanie z czerwienią” (2007), „Maj to łagodny miesiąc” (2008), „Rejestry” (2011), „Na końcu 
języka” (2013). Mieszka we Wrocławiu. www.elkaone.lipinscy.net

Wasyl Łozinski (ur. 1982) – ukraiński poeta, eseista oraz tłumacz z języka polskiego i nie-
mieckiego. Autor tomiku poetyckiego „Swiato pisla deboszu” (2014). Mieszka w Kijowie.

Zbigniew Machej (ur. 1958) – poeta, autor wierszy dla dzieci, tłumacz, eseista. Jest au-
torem czternastu zbiorów wierszy dla dorosłych (m.in. „Smakosze, kochankowie i płatni 
mordercy”, „Legendy praskiego metra”, „Prolegomena”, „Wspomnienia z poezji nowoczes-
nej”, „Wiersze przeciwko opodatkowaniu poezji”, „Zima w małym mieście na granicy”, 
„Mroczny przedmiot podążania”) i dwóch dla dzieci („Przygody przyrody”, „Owadyzmy 
i bruderie”). Mieszka w Cieszynie.

Dawid Majer (ur. 1981) – poeta. Wydał tom poezji „Księga grawitacji” (2009) oraz audio-
book „Popielniczka” (2010). Przez lata imał się różnych zajęć, pracował m.in. jako budow-
laniec, kurier, agent muzyczny, event manager, agent nieruchomości, radiowiec, korektor, 
barman, pracownik fizyczny w stoczni, model oraz aktor, nieprzerwanie zajmując się 
dziennikarstwem i publicystyką. Obecnie przebywa w Gloucester.

Tomasz Majeran (ur. 1971) – poeta i prozaik. Opublikował m.in.: „Ruchome święta” (2001), 
„Koty. Podręcznik użytkownika” (2002). Mieszka we Wrocławiu.

Paweł F. Majka (ur. 1985) – copywriter, właściciel marki Cięty Język, współorganizator 
Bike Days Festiwalu Filmów Rowerowych. Prywatnie szczęśliwy właściciel psa Baltazara, 
fotograf wierny analogom i pasjonat ostrego koła. Po godzinach pisze prozę i próbuje 
się w bajkach dla dzieci. Kinoman od lat związany ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty. 
Mieszka we Wrocławiu.

Piotr Makowski (ur. 1988) – autor książek „Niektórzy mają się lepiej” oraz „Soundtrack”. 
Mieszka we Wrocławiu.
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Natalia Malek (ur. 1988) – poetka, amerykanistka, feministka. Niedzielna kuratorka wyda-
rzeń artystycznych. Wydała „Pracowite popołudnia” (2010) i „Szaber” (2014), nominowany 
do Nagrody Literackiej Gdynia 2015. Jedna z „Solistek” z: „Antologii poezji kobiet 1989-
2009” (2009). Redaktorka warszawskiego pisma „Wakat”. Od 2011 współtworzy cykl femina-
riów o literaturze kobiet pt. „Wspólny Pokój” w warszawskim SDK-u. Mieszka w Warszawie.

Karol Maliszewski (ur. 1960) – poeta, prozaik, krytyk literacki. Opublikował wiele zbiorów 
wierszy, ostatnio „Potrawy pośmiertne” (2010) i „Ody odbite” (2012), oraz książek proza-
torskich, m.in. „Faramucha” (2001), „Sajgon” (2009), „Manekiny” (2012), „Przemyśl-Szczecin” 
(2013, nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego). Autor wielu książek krytyczno-
literackich, ostatnio wydał „Rozproszone głosy. Notatki krytyka” (2006, nominowana do  
Nagrody Nike), „Po debiucie” (2008), „Pociąg do literatury” (2010), „Wolność czytania” (2015). 
Jest współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem” (2011). Mieszka w Nowej Rudzie.

Paweł Marcinkiewicz (ur. 1969) – poeta, amerykanista, translatolog i tłumacz, dr hab. 
w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. Jest autorem kilku monografii 
poświęconych poezji amerykańskiej, m. in. „Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę: John 
Ashbery i dwudziestowieczne awangardy amerykańskie” (2014). Wydał wiele tomów wier-
szy, ostatnio „Majtki w górę, majtki w dół” (2015). Należy do amatorskiego Klubu Biegacza 
Lupus Oleśnica. Ukończył 21 maratonów oraz wiele innych biegów masowych w Polsce i za 
granicą. Mieszka w Opolu.

Mirosław Marcol (ur. 1978) – pisze wiersze, czasami piosenki, bawi się grafiką, fotografuje 
i prowadzi fotoblog, projektuje strony internetowe. Laureat konkursów poetyckich, m.in. 
Oddziału SPP we Wrocławiu na Książkowy Debiut Poetycki 2005 r. Autor książki „Vulgaris 
Auantra”. Mieszka we Wrocławiu. www.marcol.art.pl

Agnieszka Marek (ur. 1977) – poetka, nauczycielka języka polskiego i wiedzy o kulturze. 
Publikowała m.in. w „Migotaniach”, „Blizie”, „Tyglu”, „Toposie”. Za debiutancką książkę poe-
tycką „Wypuść mnie, wypuść” (2013) otrzymała główną nagrodę w konkursie im. J. Różewicza 
w Radomsku. Mieszka w Bielsku-Białej.

Undine Materni (ur. 1963) – niemiecka poetka, prozaiczka, publicystka. Wydała wiele 
książek, m.in. „Die Tage kom men über den Fluss / Dni przekraczają rzekę“ (2006),  
„Teufelshuf und Himbeerbrause“ (2007), „Das abwesende Haus meines Vaters“ (2011). Miesz-
ka w Dreźnie.

Piotr Maur (ur. 1963) – poeta, prozaik. Opublikował książki „siedemdziesiąt sześć” (1996), 
„28 i 5” (2002), „Bezmiar miłości” (2006), „Pogrzebowe obrzędy, miłosne ceremonie” (2010), 
„Po papierosy i z powrotem” (2015). Obecnie mieszka w USA.

Jacek Mączka (ur. 1965) – poeta, literaturoznawca. Autor siedmiu zbiorów wierszy 
oraz monografii „Powidła dla Tejrezjasza”. W 2014 r. ukazał się w wydawnictwie Mamiko 
jego  „Dróżnik”. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina i Ty-
skiej Zimy Poetyckiej. Mieszka w Sanoku.

Maciej Melecki (ur. 1969) – poeta, wydał dziesięć tomów wierszy, m.in. „Bermudzkie histo-
rie” (2005), „Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy 1995-2005” (2008), „Przester” (2009), 
„Szereg zerwań” (2011), „Pola toku” (2013), „Podgląd zaniku” (2014). Laureat Literackiej Na-
grody Czterech Kolumn (2010) i Poetyckiej Nagrody Otoczaka (2009). Mieszka w Mikołowie.
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Katarzyna Michalczak (ur. 1981) – pisze wiersze i opowiadania. Laureatka Nagrody Specjalnej 
w Konkursie im. Jacka Bierezina (2013). Zawodowo badaczka społeczna i redaktorka. Mieszka 
w Warszawie, którą kocha.

Piotr Mierzwa (ur. 1980) – poeta i eseista, którego dorobek w edycji autorskiej, z wyjątkiem 
juwenilnego tomiku  „mały” (1997), dostępny jest darmowo, do pobrania po zalogowaniu 
na issuu.com/snubrat. Mieszka w Krakowie.

Thurston Moore (ur. 1958) – muzyk, poeta, wydawca. Współzałożyciel nowojorskiej grupy 
Sonic Youth; obecnie występuje z zespołem Chelsea Light Moving i solo. Współpracował 
m.in. z Johnem Zornem i Glennem Brancą. Założyciel niezależnej wytwórni płytowej Ecstatic  
Peace (tę frazę, zapożyczoną z książki Toma Wolfe’a, Moore wykorzystał również w tytule 
magazynu „Ecstatic Peace Poetry Journal”, który redaguje), szef wydawnictwa Flowers and 
Cream Press. Opublikował m.in. zbiory „Alabama Wildman” (2001) i „Lion” (2012).

Monika Mosiewicz (ur. 1975) – poetka, wydała tom „Cosinus Salsa” (2008), nominowany 
do Literackiej Nagrody Gdynia. Jest adwokatem. Mieszka w Pabianicach.

Piotr Mosoń (ur. 1968) – aktor, reżyser teatralny, poeta. Autor książki poetyckiej „Separatum”
(2011). Pomysłolog i animator środowisk twórczych na skalę lokalną (Głogów) i globalną (In-
ternet). Członek Głogowskiego Stowarzyszenia Literackiego. Gdy nie pisze, tresuje obce dzieci 
lub własne poczucie humoru. Mieszka w Głogowie.

Monika Mostowik (ur. 1975) – poetka, prozaiczka, socjolożka. Autorka powieści „Wyrzuty” 
(2007), zbiorów opowiadań „Histeryjki o May” (2008), „Akrobatki” (2006), „taka ładna” (2004) 
oraz dwóch tomów poezji, wśród nich „Weź mnie w garść” (2005). Pasjonatka kultury japoń-
skiej. Od 2010 r. kolekcjonuje, stylizuje i fotografuje  lalki bjd (ball jointed dolls). Laureatka 
wielu konkursów literackich i scenariuszowych. Scenariusz „Urodziny” reżyseruje Wiesław 
Zieliński, który dotychczas zrealizował jej krótki scenariusz „Zguba” (2014). Mieszka i pracuje 
w Krakowie, w wolnych chwilach tańczy flamenco.

Dariusz Muszer (ur. 1959) – prozaik, poeta i tłumacz. Ukończył studia prawnicze, pracował 
w różnych zawodach, m.in. jako ślusarz, klezmer, instruktor teatralny, dziennikarz, oświetle-
niowiec i taksówkarz. Pisze po polsku i niemiecku. Opublikował m.in. tomy wierszy: „Jestem 
chłop” (2004), „Wszyscy moi nieznajomi” (2004), „Zapomniany strajk” (2012), oraz powieści 
„Ludziojad” (1993), „Die Freiheit riecht nach Vanille” (1999, wyd. pol. „Wolność pachnie wani-
lią”, 2008), „Der Echsenmann” (2001), „Niebieski” (2006), „Gottes Homepage” (2007, wyd. pol. 
„Homepage Boga”, 2013) i „Lummick” (2009). Mieszka w Hanowerze. www.dariusz-muszer.de

Franciszek Nastulczyk (ur. 1957) – poeta, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej, członek 
zespołu redakcyjnego kwartalnika „Pobocza”. Wydał osiem zbiorów poezji, ostatnio „Przypad-
kowa wieczność” (2006), „Hölderlin maluje” (2009), „Milion mściwych okruchów” (2014) oraz 
przekłady: Petra Hruški „Mieszkalne niepokoje” (2011), Ivana Štrpki „Równina, południowy 
zachód. Śmierć matki”. (2011). Mieszka w Bielsku-Białej.

Ninette Nerval (ur. 1987) – poetka. Studiowała w Paryżu, Wiedniu, Krakowie, aktualnie 
studiuje rzeźbę na krakowskiej ASP. Autorka dwóch książek poetyckich, „Dasein Design”  
i „Kalifornijski Supermarket”. Mieszka w Krakowie.

Krzysztof Niewrzęda (ur. 1964) – poeta, prozaik i eseista. Finalista Nagrody Poetyckiej 
Silesius (2011) i Europejskiej Nagrody Literackiej (2009). Nominowany do Nagrody Mediów 
Publicznych Cogito (2008). Wydał pięć tomów wierszy, m.in „popołudnie” (2005) czy „popiół” 
(2012), powieść poetycką „Second life” (2010), zbiór esejów „Czas przeprowadzki” (2005) oraz 
powieści: „Poszukiwanie całości” (1999, 2009), „Wariant do sprawdzenia” (2007), „Zamęt” 
(2013). Mieszka w Berlinie.
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Kuba Niklasiński  (ur. 1980) – poeta, autor książek poetyckich  „Zielona góra” (2001)
oraz „Proste piosenki o mieszanych uczuciach” (2007). Mieszka w Krakowie. 

Artur Nowaczewski (ur. 1978) – poeta, krytyk literacki, podróżnik. Wydał zbiory wierszy 
„Commodore 64” (2005), „Elegia dla Iana Curtisa” (2010), książki literaturoznawcze „Trzy mia-
sta, trzy pokolenia” (2006), „Szlifibruki i flaneurzy” (2011), „Konfesja i tradycja” (2013), reportaż 
wspomnieniowy „Dwa lata w Phenianie” (2013). Mieszka w Gdyni.

Lesław Nowara (ur. 1963) – poeta, aforysta, felietonista. Debiutował na łamach prasy lite-
rackiej w 1983 r. Opublikował osiem tomów wierszy, m.in. „Suknia z papieru i brązu” (1987), 
„Trzecie oko” (1996), „Rosyjska ruletka” (1999), „Kokon” (2002), „Cichociemno” (2006), „Kropka 
i Kreska” (2013). Mieszka w Gliwicach.
 
Waldemar Okoń (ur. 1953) – poeta, eseista, historyk sztuki. Opublikował liczne zbiory stu-
diów o sztuce XIX i XX w., m.in. „Stygnąca planeta” (2002) i „Przeszłość przyszłości” (2005). 
Wydał siedem tomów poezji, m.in. „Księga wersów” (2004), „Atlantyda” (2007),  „Motyw  
Tespazjosa” (2013), scenariusz widowiska teatralnego „Antoni S. czyli Wieża Babel” (1995), 
„Niebezpieczne małe prozy” (2015). Mieszka we Wrocławiu.

Ewa Olejarz  (ur. 1974) – finalistka kilku ogólnopolskich konkursów poetyckich oraz proza-
torskich. Pisze artykuły historyczne, opowiadania i poezję. W 2015 r. wydała tomik „Milczenie 
placu zabaw”. Mieszka w Zabrzu.

Tadeusz Olszewski (ur. 1941) – poeta, krytyk literacki, dziennikarz. Wydał wiele zbiorów 
wierszy, m.in. „Łagodność” (1968), „Prawie dom” (1981), „Nocny wariant” (1986), „Jesień  
z Audenem” (1992), „Tropiki smutku” (2009), „Owoc tarniny” (2013), „Daty i blizny” (2015). Autor 
powieści „Zatoka Ostów” (2008), badacz twórczości Emila Zegadłowicza i edytor jego „Poezji 
wybranych” (1971) oraz tomu erotyków „Wrzosy” (1988, wznowienie 2013). W 2015 ukazała się 
jego książka krytyczna „Między przełomami. O literaturze ostatniej dekady PRL-u”. Mieszka 
w Warszawie.

Tomasz Ososiński (ur. 1975) – nauczyciel akademicki, poeta i tłumacz. W 2012 ukazał się jego 
tomik „Pięć bajek”, nominowany m.in. do nagrody Silesius oraz nagrodzony na Festiwalu  
Złoty Środek Poezji. Mieszka w Warszawie.

Marcin Ostrychacz (ur. 1983) – poeta, autor książki z wierszami „Zamiatając pod wiatr” 
(2013). Laureat Konkursu Poetyckiego im. Klemensa Janickiego (2013). Obecnie przetrzymuje 
go Poznań.

Dariusz Pado (ur. 1974) – poeta. Mąż i Ojciec w ciągłej podróży służbowej. Niebawem odda 
do druku swojemu szacownemu i cierpliwemu Wydawcy skończony tom prozopoetycki pt. 
„Urne”. Mieszka w Rzeszowie.

Natálie Paterová (ur. 1991) – poetka. Autorka tomu „Uvnitř kosti duha” („Wewnątrz kości tę-
cza”, 2013). Publikowala m.in. w czasopismach: „Tvar”, „Weles”, „Psí víno”. Mieszka w Hlučinie.

Tomasz Pietrzak (ur. 1982) – poeta, autor trzech książek poetyckich: „Stany Skupienia” (2008), 
„Rekordy” (2012), „Umlauty” (2014). Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike 
za tomy „Rekordy” (2013) i „Umlauty” (2015). Mieszka pół na pół w Katowicach i Krakowie. 
www.tomaszpietrzak.eu

Tadeusz Pióro (ur. 1960) – poeta, autor sześciu książek poetyckich, ostatnio „Powązek” (2015). 
Jego wiersze zebrane „O dwa kroki stąd” ukazały się w 2012. Mieszka w Warszawie.
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Adam Pluszka (ur. 1976) – poeta, prozaik, tłumacz, redaktor, krytyk literacki i filmowy. Wy-
dał kilku tomów wierszy, m.in. „z prawa z lewa”, „Trip”, „French love” oraz prozę. W 2003 
r. nominowany do Paszportu „Polityki”, a za ostatnią książkę poetycką „Zestaw do besztań” 
(2014) do Nagrody Literackiej Gdynia oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Mieszka 
w Warszawie z żoną i dwiema kocicami.

Sławomir Płatek (ur. 1974) – poeta, animator kultury, publicysta, redaktor, wydawca. Autor 
czterech zbiorów poezji (najnowszy „Wiersze dla Sophie Marceau i innych kobiet, z którymi 
spałem”, 2013). Założyciel Stowarzyszenia Salon Literacki, członek wybrzeżowej grupy Nowy 
Bruk. Mieszka w Rumi. www.salonliteracki.pl/blog/slawek

Paweł Podlipniak (ur. 1968) – poeta. Z wykształcenia bizantynista, z profesji nauczyciel 
j. angielskiego i dziennikarz. Redaktor periodyku netowego Salon Literacki. Autor tomików: 
„Aubade triste” (2010), „Karmageddon” (2012), „Madafakafares” (2014). Mieszka w Radomiu.

Jacek Podsiadło (ur. 1964) – poeta, prozaik, tłumacz, dziennikarz, felietonista. Laureat 
nagród literackich: Brulionu Poetyckiego (1992), nagrody im. Georga Trakla (1994), Nagrody  
Kościelskich (1998), Nagrody Miłosza (2000), Nagrody Silesius (2015), Nagrody Poetyckiej 
im. Wisławy Szymborskiej. Twórca i redaktor internetowego Domowego Radia „Studnia” 
(od 2009). Wydał m.in. „Nieszczęście doskonałe” (1987), „W lunaparkach smutny, w lupana-
rach śmieszny” (1990), „Dobra ziemia dla murarzy” (1994), „Języki ognia” (1994), „Niczyje, 
boskie” (1998), „Wychwyt Grahama” (1999), „I ja pobiegłem w tę mgłę” (2000), „Kra” (2005), 
„A mój syn… Wybór felietonów” (2006), „Pippi, dziwne dziecko” (2006), „Życie, a zwłaszcza 
śmierć Angeliki de Sancé” (2008), „Pod światło” (2011), „Być może należało mówić” (2014), 
„Przez sen” (2014). Mieszka w Opolu.

Bogdan Prejs (ur. 1963) – jako poeta zadebiutował w prasie w 1984 r. Autor kilku arkuszy 
oraz trzech tomów wierszy: „sms do ludożerców” (2009), „ce ha” (2012) i „biernik” (2015); wy-
dał również kilka innych książek, m.in. „Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija”. Miesz-
ka w Mikołowie. www.bogdanprejs.pl

Justyna Radczyńska (ur. 1965) – poetka, redaktorka serwisu Nieszuflada.pl, współautorka 
portalu www.literackie.pl, biegaczka długodystansowa. Wydała zbiory poezji: „Podmiana Joli 
Grosz”,  „Nawet”, „Kometa zawraca”. Współredaktorka (razem z M. Cyranowicz i J. Mueller) 
antologii poezji kobiet „Solistki”. Mieszka w Warszawie.

Dominik Rokosz – urodzony w tym samym dniu i roku, co Anna Rogowska, nie zdecydował 
się na karierę lekkoatletki, ale postanowił pisać. Wydał dwa tomiki wierszy i zdecydowanie 
za dużo pieniędzy. Okazjonalny dramaturg i copywriter. Słucha Sonic Youth i Dwóch Sławów. 
Wygrał większość slamów, w których startował, a startował w wielu. Poza granicami też. 
Tłumaczony na języki. Czasem bawi się w wokalistę.

Paweł „Kelner” Rozwadowski (ur. 1962) – wokalista, autor, kompozytor, gitarzysta, jedna 
z centralnych postaci polskiej muzyki undergroundowej. Od końca lat 70. tworzył zespoły 
pierwszej fali polskiego punk rocka: Dexapolcort, Fornit i Deuter. W 1983 r. wraz z Rober-
tem Brylewskim powołał pierwszą polską formację reggae – Izrael i współtworzył kultowy 
album „Biada Biada Biada”. Innym owocem przyjaźni z Brylewskim był duet Max i Kelner (al-
bum „Tehno Terror” z 1992). W 2006 r. dołączył do reaktywowanego Izraela, z którym nagrał 
album „Dża Ludzie” i koncertuje do dziś. Najnowszy album z udziałem Kelnera to „Śmieci 
i diamenty” Deutera (2011). W 2012 r. wydał powieść biograficzną „To zupełnie nieprawdopo-
dobne”. Mieszka w Warszawie.
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Rafał Różewicz (ur. 1990) – poeta, dziennikarz, redaktor naczelny „2Miesięcznika. Pisma 
ludzi przełomowych”, współredaktor kilku innych pism i portali. Autor zbioru „Product 
placement” (2014), nominowanego do nagrody Gazety Wyborczej WARTO i nagrody Sile-
sius. Zwycięzca plebiscytu Browar za debiut. Mieszka we Wrocławiu.

Tomasz Różycki (ur. 1970) – poeta, prozaik. Wydał pięć tomów wierszy: „Vaterland” (1997), 
„Anima” (1999), „Chata umaita” (2001), „Świat i Antyświat” (2003), „Kolonie” (2006), „Księga 
obrotów” (2010), poemat epicki „Dwanaście stacji” (2004, Nagroda Fundacji im. Kościel-
skich), a także powieść „Bestiarium” (2012) i szkic „Tomi. Notatki z miejsca postoju” (2013). 
Laureat nagród Zeszytów Literackich im. Josifa Brodskiego (2006) i Nagrody Kamień (2010). 
Tłumaczenie „Kolonii” Miry Rosenthal na angielski znalazło się w finale Griffin Poetry Prize 
i otrzymało Nothern California Book Award. W 2006 r. opublikował przekład „Rzutu kośćmi” 
Stéphane’a Mallarmégo, a w 2011 „Wątpewności” Jacquesa Burko. Mieszka w Opolu.

Rafał Rutkowski (ur. 1988) – poeta, laureat wielu konkursów poetyckich. Uczestnik naj-
ważniejszych festiwali literackich w  kraju. Laureat lubelskich wyróżnień kulturalnych 
Żurawie. Niebawem ukaże się nakładem Zeszytów Poetyckich jego książka „Chodzę spać 
do rzeki”. Mieszka w Lublinie.

Robert Rybicki (ur. 1976) – poeta, happener, redaktor, korektor, recenzent (nie: krytyk!), 
były nauczyciel języka polskiego, kierowca wózka widłowego, kiblomyj, traffic warden, 
pomocnik techniczny, instruktor literacki, zbieracz śmieci na plaży, pakowacz, zmywak, 
pomocnik kucharza, agent reklamowy, wizjoner, bramkarz RKS Energetyk Rybnik (Energe-
tyk!) oraz autor sześciu książek m.in. „Stos gitar” (2009), „Gram, mózgu” (2010), „masakra 
kalaczakra” (2011), „Dar Lůzrů / Dar Meneli” (2014). Mieszka wszędzie.

Bartosz Sadulski (ur. 1986) – poeta, dziennikarz. W 2012 r. za debiutancki tom „post” był 
nominowany do nagrody Silesius. Stały współpracownik portali Onet.pl i dwutygodnik.com 
oraz „Tygodnika Wrocław”. Autor przewodników po Malcie i Bornholmie. Niebawem nakła-
dem wydawnictwa WBPiCAK ukaże się tom jego wierszy pt. „tarapaty”.

Marcin Sas (ur. 1983) – poeta, wydał dwa tomiki wierszy: „Po zapaści w języku obcym” 
(2010) i „Bezpowrotne wakacje Tourette’a” (2013) oraz prozy poetyckie „Prognozy fatali-
styczne” (2012).

Volker Sielaff (ur. 1966) – niemiecki poeta, tłumacz i eseista. Współzałożyciel Literatur-
forum Dresden e.V. Wydał m.in. następujące zbiory wierszy: „Postkarte für Nofretete” 
(2003), „Selbstporträt mit Zwerg” (2011), „Glossar des Prinzen” (2015). Laureat nagród: 
Lessing-Preis des Freistaates Sachsen (2007), Fundacji Schillera (2015). Mieszka w Dreźnie.

Morton Simon (ur. 1984) – poeta, slamer. Pracuje jako niezależny tłumacz i redaktor. 
W 2010 r. wydał tom poezji „Pieśni z wysokiego parteru”, a w 2013 „Polaroidy”. Twórca mło-
dzieżowego stowarzyszenia literackiego JAK. Mieszka w Budapeszcie.

Krzysztof Siwczyk (ur. 1977) – poeta, recenzent literacki, okazjonalnie aktor. Autor dwuna-
stu tomów wierszy, m.in. „Centrum likwidacji szkód” (2008), „Koncentrat” (2010), „Gdzie in-
dziej jest teraz” (2011), „Gody” (2012), „Dokąd bądź” (2014) oraz książek krytyczno literackich: 
„Ulotne obiekty ataku” (2010), „Kinkiety w piekle” (2012). Laureat nagrody pisma „Czas 
Kultury” (1995) za najlepszy debiut roku i nagrody Fundacji Kultury (1999), nominowany 
do nagrody Silesius (2011, 2015), laureat Nagrody Kościelskich (2014). Odtwórca tytułowej 
roli w filmie fabularnym „Wojaczek” (1999) w reż. Lecha Majewskiego, za którą otrzymał 
nominację do Nagrody Europejskiej Akademii Filmowej (Paryż, 2000). Mieszka w Gliwicach.
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Rafał Skonieczny (ur. 1983) – autor książek poetyckich „Dzikie strony” i „Przeniesiony czło-
wiek” oraz kwaśnych opowiadań drukowanych w prasie. Kiedyś wokalista Hotelu Kosmos, 
obecnie współtworzy improwizowany kolektyw Rara. Zameldowany nad polskim morzem. 

Marcus Slease (ur. 1974) – jest poetą nomadycznym, mieszkał m.in. w Korei Południowej, 
Polsce, Turcji, Wielkiej Brytanii i w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Ostatnio wy-
dał: „Rides” (2014), „from Smashing Time!” (2012), „Hello Tiny Bird Brain” (2011) i „Godzenie” 
(2009). Mieszka w Londynie, gdzie na Richmond American University prowadzi zajęcia z pi-
sania o podróżach i z języka angielskiego (jako języka obcego). Prowadzi blog Never Mind 
the Beasts: www.marcusslease.blogspot.com

Ostap Sływynski (ur. 1978) – poeta, tłumacz, krytyk i eseista. Autor tomików poetyckich: 
„Żertwoprynoszennia wełykoji ryby” (1998), „Połudnewa linija” (2004), „Mjacz u pitmi” 
(2008), „Adam” (2012). Członek redakcji polsko-niemiecko-ukraińskiego pisma literackiego 
„Radar”. Mieszka we Lwowie.

Gary Snyder (ur. 1930) – amerykański poeta i eseista, związany z ruchem Beat Generation. 
W 1956 r. udał się do Japonii. W Kioto, pod opieką mistrza Odo Sesso Roshi, przez kilkanaście 
lat studiował zen. W 1968 r., po powrocie do Ameryki, rozpoczął karierę naukową, był wy-
kładowcą na wielu uczelniach (m.in. w Berkeley). W 1985 Uniwersytet Kalifornijski w Davis 
przyznał mu tytuł profesora literatury angielskiej. Autor tomików poetyckich „Riprap” 
(1959), „Myths and Texts” (1960), „Six Sections from Mountains and Rivers without End” 
(1965), „The Back Country” (1968), „Regarding Wave” (1969), „Turtle Island” (1974) – za któ-
ry otrzymał Nagrodę Pulitzera, „Axe Handles” (1983), „Left Out in the Rain” (1986), oraz 
esejów, które powstały pod wpływem obserwacji odmiennych kultur, m.in. zbiór „Earth 
House Hold” (1970).

Ewa Sonnenberg (ur. 1967) – poetka. Opublikowane tomiki: „Hazard” (1995), „Kraina ty-
siąca notesów” (1997), „Planeta” (1997), „Smycz” (2000), „Płonący tramwaj” (2001), „Lekcja 
zachwytu” (2005), „Pisane na piasku” / „Written on Sand” (2007), „Rok Ognistego Smoka” 
(2009), „Wiersze zebrane” (2014), „Hologramy” (2015). Ponadto wydała: „Paź królowej. Bajka 
dla zakochanych” (2006), „Encyklopedia szaleńca” (2006). Za tomik „Hazard” otrzymała na-
grodę im. Georga Trakla (1996). Mieszka we Wrocławiu.

Andrzej Sosnowski (ur. 1959) – poeta, tłumacz, laureat. Opublikował dwanaście książek 
poetyckich; nie tak znów dawno: „poems” (2010), „Sylwetki i cienie” (2012), „Dom ran” (2015). 
Wcześniejsze tomy w całości złożyły się na wydany w 2009 r. retrospektywny zbiór „Po-
zytywki i marienbadki”. W 2007 ukazał się wybór jego szkiców o literaturze „Najryzykow-
niej”. Książka „Trop w trop” (2010) zawiera trzynaście rozmów z autorem, „Stare śpiewki” 
(2013) to sześć „godzin lekcyjnych” o poezji, głównie dla młodzieży. Mieszka w Warszawie.

Maciej Sowicki (ur. 1990) – poeta. Po ukończeniu polonistki UJ, wyjechał do Amsterdamu. 
Niedawno wrócił, mieszka w Olkuszu.

Rimvydas Stankevičius (ur. 1973) – litewski poeta, eseista i publicysta. Wydał sześć tomów 
poezji, m.in.: „Akis” („Oczy”, 1996), „Randas” („Blizna”, 2002), „Laužiu antspaudą” („Łamię 
pieczęć”, 2008), „Ryšys su vadaviete” („Łączność ze sztabem”, 2012); tom esejów i baśń poe-
tycką. Mieszka w Wilnie.

Karina Stempel (ur. 1976) – poetka. W roku 2015 ukazała się jej debiutancka książka 
poetycka „Rok Drewnianego Konia”. Laureatka X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Kazimierza Ratonia. Mieszka w Wolbromiu.
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Dariusz Suska (ur. 1968) – poeta, autor tomów „Wszyscy nasi drodzy zakopani”, „Cała w pia-
chu”, „Czysta ziemia”, a ostatnio „Duchów dni” (2012), nominowanych do kilku nagród litera-
ckich, m.in. Silesiusa i Gdyni. Mieszka w Warszawie.

Łukasz Suskiewicz (ur. 1977) – prozaik. Opublikował powieści: „Egri Bikaver” (2009) oraz 
„Zależności” (2015). Jego opowiadania zamieszczono w „Antologiach współczesnych opowia-
dań polskich” (2009, 2011, 2014). Mieszka w Częstochowie.

Artur Szlosarek (ur. 1968) – poeta, tłumacz, eseista. Ostatnio ogłosił „Święto szparagów” 
i „Ołówek rzeźnika”. Mieszka w Berlinie.

Szymon Szwarc (ur. 1986) – poeta, muzykant. Wydał książki poetyckie „Kot w tympano-
nie” (2012) oraz „Umowa o dzieło” (2014). Gitarzysta i wokalista zespołów Jesień („O”, „Jeleń”) 
i Święto Zmarłych („Pośpiewaj ze mną”). Mieszka w Toruniu.

Krzysztof Śliwka (ur. 1967) – poeta, scenarzysta, redaktor magazynu „HELIKOPTER”. Autor 
ośmiu książek poetyckich, m.in. „Spokojne miasto” (1989), „Niepogoda dla kangura” (1996), 
„Rzymska czwórka” (1999), „Sztuka koncentracji” (2002), „Dżajfa & Gibana” (2008), „Budda 
Show” (2013). Laureat wielu nagród literackich, m.in. im.: Georga Trakla, Marka Hłaski oraz 
Rafała Wojaczka. W 2008 r. w Grimstad otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Pisarzy Norwe-
skich za najlepszy scenariusz. Mieszka we Wrocławiu.

Marek Śnieciński (ur. 1958) – poeta, eseista, tłumacz, krytyk sztuki. Autor sześciu książek 
poetyckich, m.in. „Coitus sacralis” (2000), „Jak cię milczeć” (2004), „Podróż do-słowna” (2014), 
książki eseistycznej „Od Ewy do Marii Magdaleny. Szkice o kobietach w Biblii” (1998), wyda-
nego w Niemczech zbioru opowiadań „Andere Obsessionen” (2008) oraz wielu publikacji 
o współczesnej sztuce i fotografii. Tłumacz niemieckiej poezji i prozy, stypendysta w Litera-
risches Colloquium Berlin. Mieszka we Wrocławiu.

Alvydas Šlepikas (ur. 1966) – litewski poeta, reżyser, aktor i scenarzysta. Autor dwóch to-
mów poezji „Taika tavo kraujui” (1997), „Tylos artėjantis” (2003), zbioru opowiadań „Lietaus 
dievas” (2005) oraz powieści „Mano vardas” (2012). Mieszka w Wilnie.

Hałyna Tkaczuk (ur. 1985) – poetka, prozaiczka i autorka książek dla dzieci. Wydała tomiki 
poezji „Biłe błaho” (2003), „Ja ta inszi krasuni / Ja i inne piękności” (wydanie dwujęzyczne, 
tłum. Aneta Kamińska); prozy „Sławka” (2006), „Najkraszczi czasy” (2012) oraz dwie książki 
dla dzieci. Mieszka w Kijowie.

Grzegorz Tomicki (ur. 1965) – krytyk literacki, poeta, publicysta. Stale współpracuje z mie-
sięcznikami „Twórczość” i „Odra” oraz kwartalnikiem „FA-art”. Opublikował tomy wierszy: 
„Miasta aniołów” (1998), „Zajęcia” (2001) oraz „Pocztówki legnickie” (2015). Mieszka w Legnicy. 
www.tomicki.blox.pl

Łukasz Twardowski (ur. 1973) – ksiądz katolicki, werbista, od roku 2000 pracuje na Słowacji.

Jaromír Typlt (ur. 1973) – poeta, prozaik, performer, kurator wystaw, teoretyk sztuki. Jako 
wydawca zajmuje się literackim i plastycznym kierunkiem Art Brut. Zajmuje się również te-
atrem i tworzeniem manipulowanych nagrań dźwiękowych z własnych tekstów. Wydał tomy 
poezji „Koncerto grosso” (1990), „Ztracené peklo” (1994) i prozy „Pohyblivé prahy chrámů” 
(1991), „Opakem o překot” (1996), natomiast oba gatunki swobodnie przeplatają się w ostatniej 
książce „Stisk” (2007). Napisał także teksty dla książki-obiektu „że nie znów gdy” (2003), której 
współautorem jest grafik Jan Měřička. Tytułowy dialog że nie znów gdy posłużył jako podkład 
do radiofonicznej kompozycji Michala Rataja (2006). Mieszka w Pradze. www.typlt.cz
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Hans van de Waarsenburg (1943-2015) – holenderski poeta, prozaik, krytyk literacki. 
Od 1997 r. kierował odbywającym się co dwa lata festiwalem poezji The Maastricht Inter-
national Poetry Nights. Opublikował wiele tomów poezji, m.in. „Waar de wegen waren” 
(2003), „Nachtdichten” (2006), „Azul” (2006). Laureat wielu nagród literackich.

WH (pseud.) – postać wielowątkowa. Stały bywalec wrocławskich Tajnych Kompletów oraz 
barów z kebabem. Mieszka we Wrocławiu.

Adam Wiedemann (ur. 1967) – poeta, prozaik, krytyk muzyczny, stały felietonista „Blizy”. 
Wydał 8 tomów wierszy, m.in. „Pensum” (2007), „Filtry” (2008), „Dywan” (2010), „Z ruchem” 
(2014); trzy książki prozatorskie: „Wszędobylstwo porządku” (1997), „Sęk Pies Brew” (1998; 
edycja niemiecka – 2001, rosyjska – 2003) i „Odpowiadania” (2011), oraz zbiór zapisów oni-
rycznych „Sceny łóżkowe” (2005; edycja słoweńska – 2007). Wydał wiersze zebrane „Czyste 
czyny” (2009, edycja serbska – 2010) oraz wybory wierszy: „Domy schadzek” (2012) i „An-
tologia” (2013). Współautor „Końcówek”, wywiadu-rzeki z Henrykiem Berezą (2010). Laureat 
nagród: PTWK (1998), Fundacji Kościelskich (1999), Gdynia (2008); nominowany do Cogito, 
Paszportu „Polityki”, dwukrotnie do Silesiusa i trzykrotnie do Nike. Mieszka w Warszawie.

Wojciech Wilczyk (ur. 1961) – fotograf, poeta, autor esejów oraz tekstów krytycznych 
o sztuce, kurator wystaw. Autor dokumentalnych projektów fotograficznych: „Czarno- 
-biały Śląsk (1999-2003)”, „Kalwaria (1995-2004)”, „Życie po życiu (2004-06)”, „Postindustrial 
(2003-07)”, „Niewinne oko nie istnieje (2006-08)”, „Święta Wojna” (2009-2014) oraz wspólnie 
z Elżbietą Janicką „Inne Miasto” (2011-2012). Dwukrotnie nominowany do Deutsche Börse 
Photography Prize. Wykłada dokument na Akademii Fotografii w Krakowie.

Ilona Witkowska (ur. 1987) – debiutowała książką „splendida realta” (2012), wydaną przez 
WBPiCAK w Poznaniu, za którą otrzymała nagrodę poetycką Silesius w kategorii debiut roku.

Przemysław Witkowski (ur. 1982) – poeta, dziennikarz, doktor nauk politycznych. Opub-
likował książkę z wierszami „Preparaty” (2010). Stale współpracuje z „Gazetą Wyborczą”, 
„Le Monde diplomatique” i „Odrą”. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UWr. Mieszka 
we Wrocławiu.

Konrad Wojtyła (ur. 1979) – poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Publicysta Radia Szczecin.
Wiceprezes Fundacji im. Sławomira Mrożka. Juror Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej 
dla Autorki Gryfia. Wydał pięć tomów poetyckich, ostatnio  „Czarny wodewil”  (2013) oraz 
książkę „Rewersy. Rozmowy literackie” (2014). Przełożył z jidysz na polski nieznane wiersze 
Eliasza Rajzmana – tom „Mech płonący” (2015). Mieszka w Szczecinie. 

Agnieszka Wolny-Hamkało (ur. 1979) – autorka powieści „Zaćmienie” i książek poety-
ckich: „Mocno poszukiwana”, „Lonty”, „Gospel”, „Ani mi się śni”, „Spamy miłosne”, „Nikon 
i Leica”, „Borderline”, „Występy gościnne”, a także szkiców poetyckich „Inicjał z offu”, 
dramatu „Dzień dobry, wszyscy umrzemy” oraz książek dla dzieci i antologii opowiadań.  
Felietonistka „Gazety Wyborczej” i „Przeglądu”. Mieszka we Wrocławiu.

Bettina Wöhrmann (ur. 1957) – poetka, tłumaczka literatury polskiej i rosyjskiej. Studio-
wała slawistykę i germanistykę w Tybindze, Heidelbergu i w Warszawie. Doktoryzowała 
się pracą poświęconą twórczości Mariny Cwietajewej. Opublikowała m.in. tomiki poety-
ckie „Doppelgesicht” (1995), „Grenzland” (2000), „Weiss / Biel” (2014). Mieszka i pracuje 
w Heidelbergu.
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Grzegorz Wróblewski (ur. 1962) – poeta, prozaik, dramaturg. Wydał trzynaście zbiorów 
wierszy, m.in. „Pan Roku, Trawy i Turkusów” (2009), „Hotelowe koty” (wybór wierszy, 2010), 
„Dwie kobiety nad Atlantykiem” (2011), „Wanna Hansenów” (2013), „Kosmonauci” (2015); prozę 
„Kopenhaga” (2000), „Android i anegdota” (2007), „Pomyłka Marcina Lutra” (2010), „Gender” 
(2013), „Blue Pueblo” (artbook razem Wojtkiem Wilczykiem – fotografia, 2015); traktat „Nowa 
Kolonia” (2007); wybór dramatów „Hologramy” (2006). Wraz z Bobim Peru i Januszem 
Tyrpakiem wydał płytę „PROJEKT1” (2006). Mieszka w Kopenhadze.

Kamil Zając (ur. 1981) – poeta. Weteran modernistycznych wojen o lepsze jutro, wielokrot-
nie skazywany za niewykonywanie obowiązków przełożonych. Osobisty sekretarz Muniny 
Schwartz vel Adabisi (www.soundcloud.com/munina-schwartz-vel-adabi), której pieśni zo-
stały przetłumaczone między innymi na język angielski (kwartalnik „New Letters”). Na ich 
podstawie powstał spektakl teatralny w Riverside w Kalifornii. Twórca społeczności Tkliwi 
nihiliści opanowujący pozycję dystansu. Mieszka we Wrocławiu.

Filip Zawada (pseud. Filip Itoito, ur. 1975) – pisarz, muzyk, fotograf, łucznik. Był basistą ze-
społu Indigo Tree i Pustki, z którym nagrał płyty „8 Ohm” i „DO MI NO” oraz współtworzył 
muzykę do sztuk Przemysława Wojcieszka, Bodo Koxa, Pawła Palcata. Wydał tomiki poety-
ckie „System jedynkowy”, „Bóg Aldehyd”, „Snajper”, „Świetne sowy”, „Trzy ścieżki nad jedną 
rzeką sumują się”. W 2011 r. wydał album ze zdjęciami pt. „Drewniane gody”. Debiut proza-
torski „Psy pociągowe” (2011) nominowany został do Nagrody Literackiej Gdynia. W 2014 wy-
dał kolejną prozę „Pod słońce było”. Zdobył Puchar Polski i Mistrzostwo Polski w łucznictwie 
Field (2014). Mieszka we Wrocławiu.

Aleksandra Zbierska (ur. 1968) – poetka. Wydała dwa tomiki wierszy: „Wibrujące ucho” 
(2008) i „Panoptikon” (2009). Mieszka w Poznaniu.

Adam Zdrodowski (ur. 1979) – poeta, tłumacz. Opublikował „Przygody, etc.” (2005), „Jesień 
Zuzanny” (2007) i „47 lotów balonem” (2013). Mieszka w Warszawie, gdzie pracuje dla Wydzia-
łu Grafiki ASP.

Marcin Zegadło (ur. 1977) – poeta, autor pięciu tomów wierszy: „Monotonne rewolucje” 
(2003), „nawyki ciał śpiących” (2006), „Światło powrotne” (2010), „Cały w słońcu” (2014) oraz 
„Hermann Brunner i jego rzeźnia” (2015). Mieszka w Częstochowie.

Dominik Piotr Żyburtowicz (ur. 1983) – poeta, prozaik, laureat wielu konkursów poety-
ckich. Współautor antologii „Połów. Poetyckie Debiuty 2010” oraz polsko-angielskiej antolo-
gii „Free over Blood” (Londyn 2010).


