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Przekazany do r k Czytelników kolejny, ju  42 tom „Ziemi Cz stochow-
skiej” prezentuje bogaty wachlarz tematów badawczych podejmowanych przez 
naukowców, badaczy dziejów regionu, pasjonatów oraz studentów i doktoran-
tów Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. wiadczy  to mo e o ich za-
interesowaniu problematyk  zwi zan  z dziejami miasta i regionu cz stochow-
skiego, a tak e o otwarciu autorów na wymogi wspó czesnej cywilizacji w dobie 
integracji i globalizacji. Podejmowane w tki tematyczne opracowane zosta y  
z regu y w zgodzie z postulatami wielokulturowo ci. W zwi zku z tym zapre-
zentowano zagadnienia zwi zane z histori , dziejami regionu, dydaktyk  histo-
rii, dziejami o wiaty i ustroju szkolnego, z histori  prasy, biografistyk , archi-
wistk , ród oznawstwem i przyrod , które uj to w 6 bloków tematycznych. 

W powy szym zbiorze znajduj  si  artyku y o charakterze interdyscyplinar-
nym, i pomimo ich znacznego zró nicowania uda o si  utrzyma  konwencj  te-
matyczn  zwi zan  z badaniami nad miastem i regionem, co stanowi niew tpli-
we ubogacenie tej tematyki. 

Wieloaspektowe i globalne uj cie problematyki prezentowanej w poni szej 
publikacji wzmacnia jeszcze dodatkowo rozbudowany aparat naukowy wyko-
rzystywany przez autorów, na który z o y y si : ród a przewa nie zaczerpni te 
z: Archiwum Pa stwowego w Cz stochowie, Archiwum Urz du Miasta w Cz -
stochowie, Archiwów Prywatnych, co w wypadku podejmowania zagadnie  re-
gionalnych stanowi ich cenne uzupe nienie. Ponadto ich dope nienie stanowi y: 
relacje, wspomnienia, spu cizny, przewodniki, prasa polska i ameryka ska, pod-
r czniki, akta parafialne, ksi gi metrykalne, okólniki, kroniki szkolne, maszyno-
pisy prac magisterskich i doktorskich, encyklopedie, s owniki, uchwa y sejmo-
we, dzienniki urz dowe, „Dzienniki Praw” Ksi stwa Warszawskiego, Królestwa 
Polskiego, Pa stwa Polskiego, statuty, przewodniki reklamowe, reklamy, prze-
wodniki. Interesuj cym jest równie  wskazanie na „Prace Naukowe”: Instytutu 
Górnictwa we Wroc awiu, Pa stwowego Instytutu Górniczego w Warszawie, 

l skiego Zarz du Melioracji, Komisji Krajobrazu Kulturowego oraz „Studia  
i Materia y Centrum Edukacji Przyrodniczo-Le nej”, a tak e bogata literatura 
przedmiotu zarówno polsko-, jak i obcoj zyczna, a nawet Internet. 
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Prezentowane prace przyrodnicze s  efektem bada  terenowych, prowadzo-
nych nad obiektami przyrody o ywionej i nieo ywionej miasta i regionu cz sto-
chowskiego. Szczególnie wa ne dla Wy yny Cz stochowskiej i jej bogatych  
i zró nicowanych ekosystemów jest, nadal zaznaczaj ce si , gro ne zjawisko de-
ficytu wód powierzchniowych i podziemnych. Tematyk  poprawy lokalnego bi-
lansu wodnego oraz retencji w zlewni Warty, a tak e roli rekultywacji nieczyn-
nych wyrobisk poeksploatacyjnych, porusza jedna z prac. W cz ci przyrodni-
czej tomu znalaz y si  równie  informacje o bioró norodno ci fauny wodnych 
bezkr gowców w wyp ywach jaskiniowych, unikatowego typu ród a, szczegól-
nie cennego przyrodniczo w pasie Wy yn Polskich. Redakcje kolejnych tomów 
Ziemi Cz stochowskiej dbaj  o obecno  tematyki astronomicznej. Tym razem 
prezentujemy unikatowe zdj cia wykonane podczas obserwacji przej cia (tran-
zytu) planety Merkury na tle tarczy s onecznej, dokonanej na tarasie obserwa-
cyjnym Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. 

ywimy nadziej , e wszystkie publikacje zawarte w 42 tomie Ziemi Cz -
stochowskiej zostan  yczliwie przyj te przez historyków, przyrodników, regio-
nalistów, nauczycieli oraz rodowisko lokalne i stan  si  inspiracj  do podej-
mowania dalszych bada  naukowych, na które miasto i region cz stochowski 
niew tpliwie zas uguj . 
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