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Z  żYcIa UNIWERSYTETU

RedaktoRzy naczelni Rl; od lewej: pRof. Bogdan idzikowski,  
pRof. ewa naRkiewicz-niedBalec, pRof. HieRonim szczegóła

60-lecie  
„Rocznika lubuskiego”
__ ewa narkiewicz-niedbalec

12 grudnia 2019 r. w Auli Rektoratu odbyło się semi-
narium z okazji 60-lecia „Rocznika Lubuskiego”. Wzięło 
w nim udział około 40 osób, w tym prorektorzy Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego, profesorowie: Giorgi Melikidze, An-
drzej Pieczyński i Wojciech Strzyżewski, ale również były 
dwukrotny rektor WSP TK - profesor Hieronim Szczegóła. 
Rektor Szczegóła był także redaktorem naczelnym „Rocz-
nika Lubuskiego” i wieloletnim członkiem kolegium redak-
cyjnego. 

Przybyłych powitała Ewa Narkiewicz-Niedbalec, prof. 
UZ, redaktor naczelna od 1 stycznia 2016 r. Następnie za-
brał głos prorektor Giorgi Melikidze, powiedział o znaczeniu 
„Rocznika Lubuskiego” dla zielonogórskich reprezentantów 
nauk społecznych i humanistycznych. Wskazał także na 
to, iż „Rocznik” nie jest tylko czasopismem o zasięgu lo-
kalnym, ale krajowym, ponieważ wielokrotnie publikowali 
w nim swoje artykuły badacze z różnych ośrodków: z Pozna-
nia, Krakowa, Torunia, Wrocławia, Warszawy. [Publikowali 
w nim, może nieco rzadziej, również autorzy spoza Polski 
– Niemiec, Czech, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Węgier – ENN]. 
Wspomniał także o lepszych i gorszych [jasno określonych 
– czy wręcz niepodawanych do publicznej wiadomości lub 
subiektywnych ocen recenzentów – ENN] zasadach przyzna-
wania punktów za publikacje w poszczególnych czasopi-
smach [W dniu seminarium „Rocznik” jako periodyk, który 
nie uzyskał w 2019 r. wsparcia finansowego z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ‘dawał’ autorom za publika-
cję tekstu jedynie 5 punktów. Jednak w znowelizowanym 
wykazie czasopism, z 17 grudnia 2019 r. za opublikowanie 
artykułu jego autor otrzyma punktów 20! – ENN].

Po wystąpieniu prorektora krótki koncert na skrzypcach 
zagrała Aleksandra Kurzawa, absolwentka szkoły muzycznej 
drugiego stopnia i edukacji muzycznej Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego. Wystąpiła z Romansem z II. koncertu skrzypco-
wego Henryka Wieniawskiego, Humoreską Antonína Dvořáka 
i Sarabandą z Partity d-mol Jana Sebastiana Bacha.

Jako pierwszy z wystąpieniem merytorycznym głos zabrał 
Eugeniusz Kurzawa, poeta, wieloletni przewodniczący Zielo-
nogórskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz dzien-
nikarz, piszący do kilku czasopism, zatrudniony przez wiele 
lat w „Gazecie Lubuskiej”. Mówił o „Roczniku” w kontek-
ście tekstów poświęconych literaturze. Było ich najwięcej 
w pierwszej dekadzie ukazywania się periodyku, ponieważ 
wówczas jego wydawcą było Lubuskie Towarzystwo Kultury, 
w którym pracowali, działali literaci, takiej rangi jak Janusz 
Koniusz, poeta który swoje życie związał z Zieloną Górą, 
a czasopismo nie miało charakteru monograficznego, jak to 
jest obecnie. W „Roczniku”, jak skrupulatnie to przebadał 
redaktor Kurzawa, opublikowano 20 tekstów poświęconych 
literatom (np. Eugeniuszowi Paukszcie) lub literaturze two-
rzonej na Ziemi Lubuskiej (w tym trzy teksty przekrojowe). 
Postulował, aby zielonogórskie środowisko socjologów, ję-

zykoznawców i literaturoznawców nawiązało kontakty dla 
wspólnych badań nad lubuską literaturą, konferencji i publi-
kacji, a przede wszystkim pożytkowi Czytelników.

Następnie wystąpił Bogdan Idzikowski, prof. UZ, pełniący 
przez 14 lat funkcję redaktora naczelnego „Rocznika” oraz 
przez 11 lat pracujący w radzie programowej. Swoje wy-
stąpienie zatytułował: „Rocznik Lubuski” – ciągłość i zmiana 
w perspektywie krytycznej. Profesor Idzikowski wybrał po kilka 
wskaźników ciągłości i zmiany i omówił je w sposób bardzo in-
teresujący. Przykładem ciągłości jest między innymi sam tytuł 
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oraz rocznikowy charakter periodyku, a także od 14 numeru 
ta sama okładka, zaprojektowana przez znakomitego pol-
skiego grafika – przez pewien czas związanego z Zieloną Górą 
i Wydziałem Artystycznym WSP, potem UZ) – Witolda Micho-
rzewskiego, z tym że dla każdego numeru drukowana w innym 
kolorze. Autorami okładek dla wcześniejszych numerów byli 
znakomici zielonogórscy artyści malarze tacy jak Klem Felch-
nerowski (numery 1-5), Mieczysław Orłowski (nr 6-8), Krystyna 
Myta-Burlewicz (10-11), Józef Burlewicz (12-13).

Po wystąpieniu prof. Idzikowskiego prezes LTN i redaktor na-
czelna „Rocznika” wręczyli mu list gratulacyjny za wiele lat 
społecznej pracy na rzecz zielonogórskiego środowiska nauko-
wego poprzez stwarzanie możliwości publikowania i dbałość 
o poziom przyjmowanych do druku i publikowanych artykułów. 
Załącznikiem do listu była, ufundowana przez Prezydenta Zie-
lonej Góry Janusza Kubickiego, nagroda pieniężna.

Ostatnia w części merytorycznej wystąpiła Ewa Narkie-
wicz-Niedbalec. Mówiła o ludziach „Rocznika”, pokazując 
listy pierwszych i kolejnych składów kolegium redakcyj-
nych, potem rad programowych. Wymieniła wszystkich 
redaktorów naczelnych, którzy przez 60 lat zawiadywali 
tym lubuskim czasopismem, wskazując lata, w których byli 
redaktorami naczelnymi „Rocznika”. U osób siedzących 
na sali, reprezentujących nieco starsze pokolenie, nazwi-
ska te wzbudzały wspomnienia sprzed lat, o czym mówi-
li w trakcie nieoficjalnej już części spotkania. W części 
wspomnieniowej publicznie zabrał głos profesor Tomasz 
Jaworski i przywołał profesora Kazimierza Bartkiewicza, 
historyka, rektora WSP, ale również redaktora naczelnego 
„Rocznika”, który już w latach 80. i 90. XX w. zachęcał 
młodszych kolegów, aby jeżdżąc na konferencje nawiązy-
wali kontakty z kolegami zza granicy, zapraszali do współ-
pracy i publikowania w Zielonej Górze. [W latach 1996-
1999, gdy redaktorem naczelnym „Rocznika” był prof.  
K. Bartkiewicz w radzie programowej zasiadał prof. Hans 
N. Weiler, amerykańsko-niemiecki uczony, współzałożyciel 
i drugi rektor Uniwersytetu Viadrina – ENN]. 

Redaktor Narkiewicz-Niedbalec wspomniała też zespoły 
opracowujące czasopismo od strony technicznej, przywita-
ła panią mgr Ewę Lehmann, która przez 14 lat prowadziła 
sprawy LTN oraz „Rocznika Lubuskiego”, a także panią mgr 
Aldonę Reich, która kilka lat robiła korekty w „Roczniku”. 

Po części oficjalnej lampką wina prezes LTN prof. Józef 
Korbicz wzniósł toast za 60 lat „Rocznika”, jego autorów re-
daktorów naukowych, redaktorów tematycznych, Całe spo-
tkanie upłynęło w miłej, ale i twórczej atmosferze – pojawiły 
się nowe pomysły na kolejne tomy (dwie deklaracje złożone 
redaktor naczelnej). Bardzo smaczne przekąski przygotował 
bar działający w kampusie B UZ „Rabarbar”, a ciasta pocho-
dziły z sąsiadującej kawiarni i cukierni „Sowa”.

Wszystkim obecnym na spotkaniu jubileuszowym kole-
gium redakcyjne „Rocznika Lubuskiego” bardzo dziękuje 
za udział w nim i przekazane życzenia. Nie mogli wziąć 
w spotkaniu członkowie rady programowej, ale niektórzy 
z nich nadesłali życzenia – prof. Krystyna Janicka (IFiS PAN), 
prof. Janusz Mucha (AGH). Wicemarszałek województwa 
lubuskiego Łukasz Porycki, także przysłał życzenia, które 
zostały odczytane. Za nadesłane adresy kolegium bardzo 
dziękuje. Serwis fotograficzny, z którego pochodzą zdjęcia 
– wykonał pan Kazimierz Adamczewski.

Od dnia 17.12.2019 roku zgodnie z nowym rozporządze-
niem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację 
tekstu w „Roczniku Lubuskim” jego autor otrzymuje 20 
punktów.
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