AUTORZY NUMERU
Ewa Andrzejewska
Zielonogórska poetka, autorka tekstów piosenek, a także rysunków i satyr publikowanych w miesięczniku
„Puls”. Prowadzi poetycki Klub Szufladera w MDK „Dom Harcerza”.
Gabriela Balcerzak
Doktor nauk humanistycznych, historyk literatury. Zajmuje się literaturą i kulturą XIX i XX wieku oraz historią
i teorią idei artystycznych.
Halina Bohuta-Stąpel
Ur. się w Poznaniu; absolwentka Politechniki Wrocławskiej, poetka, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych
Poetów. Wydała cztery tomiki wierszy; jest laureatką nagród i wyróżnień literackich. W 2009 r. otrzymała
nagrodę kulturalną Wójta Gminy Świdnica. Mieszka w podzielonogórskim Wilkanowie.
Andrzej Buck
Literaturoznawca, teatrolog, edytor, dziennikarz, bibliotekoznawca, autor książek i artykułów naukowych
oraz prac dokumentacyjnych dotyczących teatru, autor adaptacji teatralnych i scenariuszy, twórca
przeglądów, spotkań i festiwali teatralnych, redaktor czasopism, nauczyciel akademicki, doktor nauk
humanistycznych.
Dorota Cygan
Germanistka (studia we Wrocławiu i Berlinie); specjalizuje się w krytycznej recepcji literatury niemieckiej
lat 30. XX wieku. Tłumaczy dla programów transgranicznych, prowadzi kursy językowe.
Lidia Głuchowska
Historyk sztuki i literatury, animator kultury. Doktoryzowała się w 2004 r. na Uniwersytecie Humboldtów
w Berlinie. Od 2005 r. prowadzi zajęcia z historii sztuki i kultury na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
oraz Uniwersytecie Zielonogórskim.
Agnieszka Graczew-Czarkowska
Ur. się w 1970 r. w Zielonej Górze, zawód wolny – artystka.
Karol Graczyk
Ur. się w 1984 r. w Gorzowie Wlkp. Uprawia poezję, prozę, zajmuje się dziennikarstwem. Redaguje internetowy miesięcznik sztuki – Polskie Kulturalne Podziemie (www.pkpzin.com). Laureat konkursów poetyckich
(m.in. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2008).
Marek Grewling
Ur. się w 1963 r. w Gorzowie Wlkp. Z zawodu nauczyciel historii; absolwent teologii biblijnej.
Autor 6 książek poetyckich, inicjator wydania antologii, autor aforyzmów, wierszy, esejów, recenzji
i artykułów publicystycznych; współpracownik „Pegaza Lubuskiego”. Od roku 2003 jest członkiem Związku
Literatów Polskich.
Wojciech Jachimowicz
Organomistrz, znawca i kolekcjoner instrumentów muzycznych, właściciel XVII-w. dworu w Szybie.
Regionalista, autor wielu publikacji fachowych, laureat licznych nagród społ.-kulturalnych. Redaktor naczelny
i wydawca pisma „Merkuriusz Regionalny”.
Krystyna Kamińska
Gorzowska dziennikarka (m.in.: „Ziemia Gorzowska”, „Arsenał Gorzowski”, „Głos Wlkp.”, „Kurier Gorzowski,
„Radio Zachód”, Telewizja „Vigor”), właścicielka Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego „Arsenał”.
Popularyzatorka kultury regionu.
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Joanna Kapica-Curzytek
Ur. się w 1967 r. Filolog angielski, glottodydaktyk, adiunkt w Instytucie Neofilologii na Uniwersytecie
Zielonogórskim. Autorka recenzji książek ( „Twój Styl”, „Twoja Muza”, portal internetowy księgarni „Merlin”),
recenzji teatralnych i wywiadów (wortal teatralny www.e-teatr.pl). Zajmuje się również dziennikarstwem
radiowym.
Tymoteusz Karpowicz
Ur. się w 1921 r. Poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz; czołowy twórca poezji lingwistycznej uznawany za
ostatniego wielkiego modernistę. Redaktor pism „Nowe sygnały”, „Poezja”, „Odra”. Od 1973 r. przebywał
na stałe za granicą. Od roku 1978 r. był profesorem Uniwersytetu Illinois w Chicago. Jako naukowiec
zajmował się badaniem twórczości Bolesława Leśmiana. Zmarł w 2005 r. w Chicago.
Beata Patrycja Klary
Poetka, publicystka, stypendystka prezydenta Miasta Gorzowa. Zastępca redaktora naczelnego
„Pegaza Lubuskiego”, sekretarz RSTK w Gorzowie Wlkp. Autorka książek i arkuszy poetyckich,
prac krytycznoliterackich, recenzji, wywiadów publikowanych w pismach regionalnych i ogólnopolskich.
Rafał Krzymiński
Absolwent politologii UZ; dziennikarz, reportażysta, autor opowiadań, redaktor bądź współpracownik
lokalnych periodyków („Gazeta Lubuska”, „Polska The Times Lubuskie”, „Tydzień Lubuski”, „Życie nad Odrą”
i „Twój Rynek.pl.”, „LiteraT”).
ks. Robert Romuald Kufel
Ur. się w 1966 r. w Wałczu. Absolwent Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu;
doktorat uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a podyplomowe studia w zakresie
archiwistyki ukończył na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Jest dyrektorem Archiwum
Diecezjalnego w Zielonej Górze. Interesuje się m.in. historią Kościoła, sztuki i architektury oraz problematyką
kancelaryjno-archiwalną.
Małgorzata Mikołajczak
Ur. się w 1966 r. w Wągrowcu. Dr hab., kierownik Zakładu Teorii i Antropologii Literatury UZ. W dorobku
naukowym posiada trzy książki autorskie oraz przeszło sto artykułów („Pamiętnik Literacki”, „Ruch Literacki”,
„Teksty Drugie”, „Odra”, „Twórczość”, „Kwartalnik Artystyczny”, „Polonistyka”, „Pogranicza”). Jest redaktorką
czterech prac zbiorowych i autorką licznych prac krytycznoliterackich.
Jan Muszyński
Historyk sztuki, regionalista. Honorowy Obywatel Zielonej Góry; pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Wieloletni dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej. Autor ponad 200 publikacji, naukowych opracowań
historycznych, a także tekstów popularyzujących problematykę plastyki współczesnej.
Jakub Rawski
Student filologii polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego; członek Koła Literaturoznawców UZ.
Czesław Sobkowiak
Ur. się w 1950 r. w Jaromierzu; absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Poeta,
autor 16 tomików wierszy; krytyk literacki, współpracownik regionalnych i ogólnopolskich pism literackich.
Mieszka w Zawadzie koło Zielonej Góry.
Konrad Stanglewicz
Dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Radia Zachód. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich
konkursach radiowych. Zajmuje się problematyką kulturalną, zagadnieniami społeczno-politycznymi
i popularyzacją nauki. Na antenie Radia Zachód wspiera integrację i rozwój zielonogórskiego środowiska
naukowego.
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Jan Stolarczyk
Ur. się w 1947 r. w Wojcieszowie k. Jeleniej Góry. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim.
Redaktor naczelny Wydawnictwa Dolnośląskiego; współautor jednego z najbardziej spektakularnych
sukcesów na polskim rynku wydawniczym po 1990 roku. Wraz z Andrzejem Adamusem stworzyli oficynę,
która znalazła się w czołówce rankingu polskich firm wydawniczych.
Stanisław Turowski
Prezes Gubińskiego Towarzystwa Kultury, nauczyciel, publicysta, regionalista, działacz kultury.
Joanna Wawryk
Absolwentka filologii polskiej UZ. Pracuje w WiMBP w Zielonej Górze.
Artur Wodarski
Ur. w 1963 r. Poeta i prozaik. Publikował w „Kozirynku”, „Pegazie Lubuskim” i „Angorze”. W 2009 r.
zdobył „Złoty laur Dziewina” w dziedzinie prozy oraz III miejsce w dziedzinie poezji. Mieszka w lubuskiej wsi
Wyszanowo.
Małgorzata Ziemska
Zielonogórzanka o kresowych korzeniach, autorka artykułów o Kresach Wschodnich, publikowanych
na łamach prasy ogólnopolskiej.
Grażyna Zwolińska
Dziennikarka. 25 lat pracowała w prasie wrocławskiej. Po przeprowadzce w 1994 r. do Zielonej Góry,
związała się z „Gazetą Lubuską”. Specjalizuje się w szeroko pojętej tematyce społecznej.

Sprostowanie
W poprzednim numerze czasopisma „Pro Libris” (2009 nr 4) omyłkowo zmieniony został tytuł
recenzji książki poetyckiej Henryka Szylkina. Poprawna wersja tego tytułu brzmi: Bolesna prawda.
O „Wierszach rozproszonych” Henryka Szylkina.
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