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”And she no longer lives  
even in backup copies: 
she lives in monitoring  
(usually at bus stops 
and never goes away)”  
 

 
 

 

Deze dichter uit Polen schrijft niet alleen poëzie, maar is ook werkzaam als ‘machine learning 
engineer’, wat wil zeggen dat hij de artificiële intelligentie van machines verder ontwikkelt. 
Hij is ook nog eens filosoof en wiskundige. Als dichter zit hij echter ook niet stil: de nog jonge 
Jurczak heeft al twee veelvoudig bekroonde bundels op zijn naam staan: Extern geheugen en 
Nederlandse boeken. Voor deze bundels ontving hij onder meer de Warschau-literatuurprijs, 
de Silesius-poëzieprijs en de Bierezin-prijs. En ook al werkt hij veel met machines, veel van 
zijn gedichten zijn juist heel groen: in een recensie werd zijn debuutbundel ontvangen als 
‘het sterkste eco-poëtische gebaar van het afgelopen decennium’. Zijn werk is kritisch en 
scherp, maar vaak ook lichtvoetig en humoristisch. Jurczak is als dichter betrokken bij het 
Europese Versopolis-netwerk, dat literaire organisaties en dichters uit heel Europa met 
elkaar verbindt.  
 
 
 

English 
This poet from Poland not only writes poetry, but also works as a 'machine learning 
engineer', which means he helps to develop the artificial intelligence of machines. Besides 
that, he is also a philosopher and mathematician. Despite these different functions, he’s also 
quite a prolific poet: although he is still young, he already has two multi-award-winning 
collections to his name: External Memory and Dutch Books. For these collections, he 
received the Warsaw Literature Prize, the Silesius Poetry Prize and the Bierezin Prize, among 
others. And even though he works with machines a lot, many of his poems are actually very 
green: one review received his debut collection as "the strongest eco-poetic gesture of the 
past decade". His work is critical and sharp, but often also light-hearted and humorous. As a 
poet, Jurczak is involved in the European Versopolis network, which connects literary 
organisations and poets from all over Europe.  
 


