
Zaczytane Opolskie 2020 – sylwetki autorów 

Małgorzata Sidz – absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim i magister 

studiów nad Azją Wschodnią na Uniwesytecie w Turku (Finlandia). Beneficjentka 

stypendiów, grantów naukowych, uczestniczka konferencji w Korei Południowej, Japonii, 

Szwecji, Danii, Rosji i Finlandii. Studentka Polskiej Szkoły Reportażu. Porozumiewa się w 

dziesięciu językach. Autorka książki „Kocie chrzciny. Lato i zima w Finlandii”. 

Marcin Kącki – dziennikarz „Gazety Wyborczej”, autor reportaży prasowych o tematyce 

społecznej i historycznej, także wydanych w formie książkowej. W 2007 r. zobywca (ex aequo 

z Tomaszem Lisem) tytułu Dziennikarza Roku oraz nagrody Grand Press w kategorii 

dziennikarstwo śledcze. W 2016 r. nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za książkę 

„Białystok. Biała siła, czarna pamięć”. Najnowsza publikacja „Oświęcim. Czarna zima” (2020). 

Otylia Jędrzejczak – najbardziej utytułowana polska pływaczka, najlepszy polski sportowiec 

dekady. Złota i srebrna medalistka igrzysk olimpijskich, zdobywczyni 25 medali mistrzostw 

świata i Europy. Trzykrotna rekordzistka świata. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet, założycielka fundacji 

swojego imienia, propagującej zdrowy tryb życia, sport i aktywność fizyczną wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. Współautorka biografii „Otylia. Moja historia”. 

Leon Popek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik Biura 

Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów lubelskiego IPN. Inicjator działań zmierzających do 

ochrony i upamiętnienia miejsc związanych z eksterminacją przez nacjonalistów ukraińskich 

polskich wsi na Wołyniu. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-

Podolskiej w Lublinie. Członek Rady Programowej Klubu Historycznego im. gen. Stefana 

Roweckiego „Grota” w Puławach, członek Zarządu Okręgowej Komisji Badania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu i Wojewódzkiej Komisji nad Cmentarzami i Mogiłami 

Wojennymi. Autor lub współautorem 23 książek i ponad 380 artykułów, głównie z zakresu 

historii Wołynia. 

Karolina Kobylarczyk – reporterka, autorka książek „Pył z landrynek. Hiszpańskie fiesty”, 

„Baśnie z bloku cudów. Reportaże nowohuckie”. Publicystka w m.in. „Dzienniku Polskim”, 

„Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”. Laureatka dziennikarskich nagród Zielonej 

Gruszki i „Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji”. Za reportaż literacki „Strup. Hiszpania 

rozdrapuje rany” (2019)  uhonorowana Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego. 

Stanisław Sławomir Nicieja – wybitna osobistość życia intelektualnego i literackiego 

Opolszczyzny, profesor nauk humanistycznych, historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, były 

rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz senator V kadencji Senatu RP. Laureat wielu nagród, 

m.in. Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego, „Polityki” (1999), 

nagrody I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe, Nagrody im. Karola 

Miarki. Uhonorowany tytułem Zasłużony Obywatel Miasta Opola, Srebrnym Medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 



Współautor filmów dokumentalnych o Lwowie, autor licznych publikacji utrwalających 

pamięć o dawnych Kresach Wschodnich. Najnowsza publikacja: „Kresowa Atlantyda” tom XV 

(2020).  

 

Ewa Kassala – polska pisarka, autorka m.in. jedynej na świecie trylogii o królowych 

starożytnego Egiptu oraz o silnych kobietach czasów Biblii. Trenerka, kreatorka akcji 

społecznych, specjalistka ds. równouprawnienia kobiet i mężczyzn, autoprezentacji i 

kreowania wizerunku. Bizneswoman ‘ 2015. Prezes filii międzynarodowej organizacji 

charytatywnej dla kobiet Dress for Success. Scenarzystka i prowadząca programy 

telewizyjne, konferencje i sesje, głównie kobiece. Najnowsza publikacja: „Nowoczesna 

czarodziejka. Twój sukces” (2020). 

Anna Maruszeczko – dziennikarka radiowa i telewizyjna, felietonistka, blogerka, twórczyni i 

była redaktor naczelna magazynu „Uroda Życia”. Prowadząca autorski program Zielone drzwi 

w „Dzień dobry TVN” i Miasto Kobiet. Autorka książki „Kobieta na zakręcie” i e-booka 

„Uwolnij emocje. Elementarz uczuć”. Członkini Zarządu i aktywna działaczka Fundacji TVN 

„Nie jesteś sam”. Ostatnia książka + e-book „7 dróg. Rozmowy o poszukiwaniu życiowej 

misji” (2020). 

Mariusz Szczygieł –  dziennikarz, reportażysta, pisarz i wykładowca akademickim, 

wielokrotnie nagradzany i odznaczany autor licznych publikacji. Założyciel Wydawnictwa 

Dowody na Istnienie oraz   Fundacji Instytut Reportażu. Laureat Europejskiej Nagrody 

Książkowej za „Gottland” (2009), Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego (2013), Grand 

Press (2013) oraz Nagrody Literackiej „Nike” za tom reportaży „Nie ma” (2019)[2].  

Marcin Zatwarnicki – rodzimy twórca, absolwent III LO w Opolu, obecnie student 

Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Autor historyczno-przygodowej trylogii „Nowa 

Kartagina” (jej pierwszy tom został napisany w wieku 17 lat) oraz powieści 

postapokaliptycznej „Łowca”. Przygotowywane są kolejne publikacje. 

Małgorzata Michalska – poetka, prozaiczka, autorka tekstów do utworów muzycznych, 

prowadząca popularne spotkania literackie w Krakowie „Szuflandia”. Członkini grupy 

poetyckiej „Każdy”. Publikacje w czasopiśmie „Lamelli” i w Almanachu Stowarzyszenia 

Artystyczno-Literackiego.  Debiutancki tomik VIVALDI (2011). 

Marcin Kydryński - polski dziennikarz muzyczny, kompozytor, autor tekstów, producent 

płytowy, organizator koncertów i festiwali, podróżnik i fotograf. Od 2010 r. prowadzący 

ekspedycje fotograficzne i warsztaty, głównie w krajach afrykańskich, m.in. dwukrotnie w 

Namibii, w RPA, Mozambiku, Swazilandzie, Rwandzie, Ugandzie i Tanzanii. Dla swojej żony, 

Anny Marii Jopek napisał kilkadziesiąt piosenek i wspólnie z nią wyprodukował kilkanaście 

płyt, z których większość stała się Złotymi i Platynowymi. Autor serii wydawanych od 2005 r. 

albumów kompilacyjnych „Siesta”.   Książki: 2020 – „ Dal. Listy z Afryki minionej”, 2016 – „ 



Biel Notatki z Afryki”, 2013 – „Muzyka moich ulic. Lizbona”, 2011 – „Lustra, 1999 – „Pod 

Słońce”, 1996 – „Chwila Przed Zmierzchem”  uhonorowana nagrodą im. Arkadego Fiedlera, 

1993 – „Metro Na Broadwayu. Upadek jest Formą  Lotu ”. 

Alek Rogoziński właśc. Aleksander Rogoziński – polski dziennikarz, redaktor i pisarz, twórca 

komedii kryminalnych i powieści obyczajowych. Karierę zaczynał w połowie lat 90. w 

kultowej już dzisiaj Rozgłośni Harcerskiej, potem pracował jako prezenter oraz DJ w Radiu 

Plus i warszawskim Radiu Kolor. Zadebiutował w marcu 2015 książką „Ukochany z piekła 

rodem”. 12 sierpnia 2020 r. premiera najnowszej książki „Babka z zakalcem”. W dorobku 

m.in. powieści: 2020 maj – „Teściowie muszą zniknąć”, 2020 luty – „Miłość Ci nie wybaczy”, 

2019 –  „Dom tajemnic”, 2019 – „Raz, dwa, trzy giniesz ty” i wielu innych. 

Vincent Viktor Severski, właśc. Włodzimierz Sokołowski - funkcjonariusz Służby 

Bezpieczeństwa (Departament I MSW), Urzędu Ochrony Państwa (Zarząd Wywiadu) i Agencji 

Wywiadu, emerytowany pułkownik, pisarz. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany przez 

władze Polski, Izraela i Wielkiej Brytanii. Uhonorowany wysokim odznaczeniem Legia Zasługi, 

przyznanym przez Prezydenta USA Baracka Obamę. Twórczość: 2019 – „ Christine Powieść o 

Krystynie Skarbek”, 2019 – „Odwet”,      2018 – „Zamęt”, 2016 –„Niepokorni”, 2014 – 

„Nieśmiertelni”, 2012 – „Niewierni”, 2011 – „Nielegalni”. 

Tomasz Różycki -  pochodzący z Opola poeta, tłumacz, romanista, nauczyciel akademicki. 

Laureat Nagrody Kościelskich oraz nominowany do Nagrody Literackiej Nike 2005 za poemat 

„Dwanaście stacji”. Wykłada i publikuje w Polsce i za granicą. Twórczość: 2020 – „Kapitan X”, 

2016 – „Litery”, 2013 – „Tomi. Notatki z miejsca postoju”, 2012 –„Bestiarium”, 2010 –„Księga 

obrotów”, 2006 –„Kolonie”, 2004 – „Dwanaście stacji”, 2004 – „Wiersze”, 2003 –„Świat i 

antyświat”, 2001 – „Chata Umaita”, 1999 –„Anima”, 1997 – „Vaterland”. 

Leszek Koniarski – pochodzący i mieszkający w Opolu absolwent Uniwersytetu Opolskiego, 

pedagog, miłośnik dobrego filmu, historii, motoryzacji i sportu. Autor debiutanckiej, 

sensacyjno-przygodowej  książki „Tajemnica Oppeln Ostbahnhof”. Jej akcja toczy się we 

współczesnym Opolu, a głównym bohaterem jest opolski taksówkarz, który przypadkowo 

staje się posiadaczem dokumentów mogących wyjaśnić zagadkę z czasu końca II wojny 

światowej.  

Jacek Fedorowicz - satyryk i aktor, z wykształcenia artysta malarz. Wszechstronny twórca 

obdarzony wieloma talentami. Konferansjer, autor tekstów, scenarzysta, felietonista, 

prozaik, radiowiec, reżyser, grafik, karykaturzysta, humorysta, przenikliwy obserwator i 

komentator rzeczywistości. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany min. Krzyżem 

Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria 

Artis”, Złotym Ekranem, Złotym Mikrofonem, Nagrodą Kisiela. Publikacje: 2019 –„Mistrz 

offu”, 2018 – „Chamo Sapiens”, 2017 – „Święte krowy na kółkach”, 2015 – „Będąc kolegą 

kierownikiem”, 2011 – „Ja jako wykopalisko” i in. 



Dominika Słowik – pisarka, laureatka Paszportu „Polityki”. Nominowana do Nagrody 

Literackiej Gdynia 2017 w kategorii proza za debiutancką powieść „Atlas: Doppelganger”. Jej 

druga powieść, „Zimowla”, została uhonorowana nagrodą Krakowska Książka Miesiąca 

Stycznia 2020 oraz Paszportem „Polityki” za rok 2019. Publikacje: „Sanatorium” 

(Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków 2016) – opowiadanie wydane jako 

samodzielna broszura. 

Ałbena Grabowska - pisarka, lekarz neurolog i epileptolog. Debiut w 2011 r. książką „Tam, 

gdzie urodził się Orfeusz”. Jej powieść „Stulecie Winnych” wyrózniono nagrodą czytelniczek 

Pióro w trakcie IV Festiwalu Literatury Kobiecej w Siedlcach. Twórczość: 2020 – „Uczniowie 

Hipokratesa. Doktor Bogumił t.1”, 2020 – „Przysmaki rodziny Winnych”, 2019 – „Matki i 

córki”, 2019 – „Nowy świat”, 2014 – „Stulecie winnych”, 2017 – „Tam gdzie urodził się 

Orfeusz” i in.  

Edyta Świętek – pisarka, autorka powieści obyczajowych, w tym historii z wątkiem 

kryminalnym. Najczęściej miejscem akcji jest Kraków i okolice, akcja cyklu „Spacer Aleją Róż” 

rozgrywa się w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta, a cyklu „Grzechy Młodości” w Bydgoszczy. 

Debiut 2010 roku. Najnowsza powieść: 2019 r. cykl „Nowe czasy. Przeminą smutne dni”, „Nie 

pora na łzy” i in.  

Jolanta Kosowska – urodzona na Opolszczyźnie autorka powieści obyczajowych. 

Absolwentka wrocławskiej Akademii Medycznej i studiów podyplomowych Akademii 

Wychowania Fizycznego. Z zawodu lekarka od kilku lat mieszkająca i pracująca w Dreźnie, 

związana z tamtejszą Polonią. Twórczość: 2020 sierpień – „W piekle pandemii”, 2020 luty – 

„Wielkie włoskie wakacje”, 2019 – „Trzy razy miłość”, 2018 – „Wróć do Triory” i in.  

Robb Maciąg – podróżnik autor książki "Rowerem przez Chiny, Wietnam i Kambodżę". 

Laureat Travellera - nagrody National Geographic oraz Podróżnik Roku miesięcznika 

„Podróże”. Znany z pieszych i rowerowych podróży po Nepalu. Twórczość: „Tysiąc szklanek 

herbaty”, „Tuktuk cinema”, „Podręcznik przygody rowerowej”, „Rowerem w stronę Indii”, 

„Rowerem przez Chiny, Wietnam i Kambodżę”. 

Tomasz Kuba Kozłowski – pisarz, autor cyklu oraz koordynator programu Warszawska 

Inicjatywa Kresowa w Domu Spotkań z Historią. Twórca i właściciel największej prywatnej, 

liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej 

druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografie, archiwalia, ikonografię, antyki, przedmioty 

codziennego użytku i pamiątki. Zbiór ten jest podstawą wystaw, albumów oraz materiałem 

ilustrującym „Opowieści z Kresów”. Odznaczony brązowym Medalem Zasłużony Kulturze 

Gloria Arti. Publikacje min. „Historia tysiąca lęków”, 2019 - „Koniec imperium MSW. 

Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990”,  

 

 



 

 

 


