Zbigniew Ryszard WILKIEWICZ (1953, Kaiserslautern, RFN). Studiował
slawistykę, historię wschodnioeuropejską oraz filozofię na Uniwersytecie
Jana Gutenberga w Moguncji. W 1980 uzyskał tytuł magistra historii,
a w 1986 doktora filozofii. Napisał w ramach stypendium naukowego
Deutsche Forschungsgemeinschaft rozprawę o polskiej literaturze emigracyjnej 1945-1980 (niemiecka publikacja: 1991).
W latach 1978-1993 pracował dla organizacji Internationaler Bund,
w charakterze pracownika socjalnego oraz nauczyciela j. niemieckiego.
W 1993 przeniósł się do Vlotho (Nadrenia-Północna Westfalia), gdzie
podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Gesamteuropäisches Studienwerk
(Instytut Studiów Paneuropejskich), w charakterze docenta i redaktora
czasopisma „Aktuelle Ostinformationen”. W latach 1998-2016 dyrektor
Instytutu. Wielokrotnie odwiedzał z niemieckimi grupami Polskę, Rosję,
Litwę, Ukrainę i Tunezję, gdzie prowadził zajęcia ze studentami, zapraszając ich oraz goszcząc we Vlotho.
Przez cztery lata współpracownik emigracyjnych organizacji niepodległościowych okresu Solidarności. Autor rozpraw i recenzji o politycznej, społecznej i gospodarczej sytuacji we wschodniej i centralnej Europie, zwłaszcza
w Polsce. Tłumaczył na język niemiecki liczne teksty i rozprawy (m.in.
Władysława Tatarkiewicza O szczęściu, Andrzeja Lama, Polska awangarda
poetycka), także prozę (Rafała Wojasińskiego Olanda, Bernarda Nowaka
Taniec Koperwasów) oraz poezję, m.in. Bolesława Leśmiana i Wacława
Iwaniuka. Współpracuje z emigracyjnym rocznikiem „Ekspresje”, wydawanym w Londynie przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą.
W roku 2011 opublikował w Verlag DeBehr książkę wspomnieniową
Heimatloser Ausländer – Erinnerungen, wydaną po polsku w 2019 r. przez
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy‘ego Brandta we
Wrocławiu. Jednym z głównych wątków książki – wplecionych w bogatą
panoramę losów rodziny oraz polskiej emigracji po II wojnie – są zmagania
dotyczące tożsamości bohatera. Ich ostateczny skutek to próba znalezienia
nowej, ponad lub może pozanarodowej formuły, pośrednio tylko związanej
z przebiegającymi dziś w Europie procesami emigracyjnymi.
Krytyczny członek SPD, zachowujący życzliwy dystans wobec politycznej
rzeczywistości Unii Europejskiej, RFN i Polski.
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