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Cezary G BICKI 

Z ycia Cz stochowskiego Towarzystwa Naukowego 

Sprawozdanie merytoryczne z dzia alno ci Cz stochowskiego 

Towarzystwa Naukowego w okresie od marca 2015 r. do lutego 

2016 r. 

W omawianym okresie Zarz d i cz onkowie Towarzystwa kontynuowali sta-

tutow  dzia alno , g ównie w zakresie prac badawczych prowadzonych przez 

poszczególnych cz onków Towarzystwa, jak równie  pracy edukacyjnej oraz 

popularyzacji wiedzy o mie cie i regionie. Indywidualne zaanga owanie nauko-

we zaowocowa o wieloma publikacjami z o onymi do druku m.in. w 42 tomie 

„Ziemi Cz stochowskiej”.  

Wa nym wydarzeniem w yciu naukowym CzTN w 2015 r. by a nieoczeki-

wana zmiana na stanowisku Prezesa Towarzystwa. Na posiedzeniu Zarz du 

Cz stochowskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 17 czerwca 2015 r. do-

tychczasowy Prezes prof. dr hab. Grzegorz Majkowski poinformowa  o przy-

znaniu 2-letniego sta u naukowego w jednej z uczelni niemieckich, co niestety 

uniemo liwi o mu bie ce kierowanie pracami CzTN. Cz onkowie Zarz du ze 

zrozumieniem odnie li si  do informacji Prezesa i z alem przyj li jego rezygna-

cj  z pe nionych funkcji. W tej sytuacji zdecydowano (na wniosek ust puj cego 

Prezesa), e w czasie najbli szych 3 miesi cy (do Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Wyborczego) obowi zki kierowania bie cymi pracami Towarzystwa 

podejmie Wiceprezes dr Cezary G bicki. 

 Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze w dniu 27 pa dziernika 2015 r. 

wybra o na Prezesa CzTN dotychczasowego Wiceprezesa dr Cezarego G bic-

kiego na okres do ko ca bie cej kadencji w adz Towarzystwa (tj. do lutego 

2017 r.). 

Na zebraniu Zarz du CzTN w dniu 4 listopada 2015 r. powierzono funkcj  

Wiceprezesa Towarzystwa oraz redaktora naukowego „Ziemi Cz stochowskiej” 

prof. AJD dr hab. Beacie Urbanowicz, pracownikowi naukowemu Instytutu Hi-

storii Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Na kolejnym posiedzeniu 
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Zarz du Pani prof. Urbanowicz przedstawi a najbli szy plan dzia a , zmierzaj -

cy do uzyskania przez nasz rocznik ju  w 2017 r. statusu wydawnictwa punkto-

wanego z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego.  

Bezpo rednie zaanga owanie i aktywno  edukacyjna cz onków CzTN wi-

doczne by y podczas organizowanych (w ostatnie poniedzia ki ka dego miesi -

ca) cyklicznych zebra  naukowych, odbywanych w sali odczytowej Muzeum 

Cz stochowskiego w tzw. Willi Genera a, przy Al. Wolno ci 30 (o godz. 17.00). 

Wyg oszone referaty reprezentowa y ró norodn  tematyk  badawcz  (g ównie  

z dziedziny nauk przyrodniczych i humanistycznych) i skupia y zmienn  liczb  

s uchaczy. Wi kszo  referatów wyg osili zaproszeni go cie: z Akademii im. Ja-

na D ugosza w Cz stochowie (2 osoby), Wydzia u Biologii Uniwersytetu l -

skiego w Katowicach (1 osoba) oraz Muzeum Górno l skiego w Bytomiu  

(1 osoba) – nieb d cy cz onkami naszego Towarzystwa. cznie wyg oszono 

nast puj ce referaty:  

— 30 marca 2015. Walory turystyczne muraw kserotermicznych Wy yny Cz -

stochowskiej. Prelegent: dr Barbara Majchrzak, st. wyk adowca w Zak adzie 

Biologii i Ochrony rodowiska AJD w Cz stochowie; 

— 27 kwietnia 2015. Porosty i ich wykorzystanie w bioindykacji. Prelegent: dr 

Agnieszka B belewska, adiunkt w Zak adzie Biologii i Ochrony rodowiska 

AJD w Cz stochowie; 

— 8 czerwca 2015 r. Przyroda okolic kamienio omu Kielniki ko o Cz stocho-

wy. Prelegent dr Cezary G bicki, st. wyk adowca w Zak adzie Biologii  

i Ochrony rodowiska AJD w Cz stochowie; 

— 30 listopada 2015. Piewiki – zagadkowi krewni cykad. Prezentacja pierwszej 

w historii Cz stochowy naukowej monografii miejskiej entomofauny. Prele-

gent: dr Marcin Walczak, adiunkt w Katedrze Zoologii Uniwersytetu l -

skiego w Katowicach; 

— 14 grudnia 2015. W nieznane ost py Afryki. Wra enia z naukowych wypraw 

do Namibii. Prelegent: mgr Roland Dobosz, st. kustosz Muzeum Górno l -

skiego w Bytomiu. Prelekcja po czona z pocz stunkiem wigilijnym; 

— 25 stycznia 2016. Dzieje klasztoru na wi tym Krzy u. Prelegent: mgr Cze-

s aw Hadamik. 

Do niew tpliwych osi gni  naukowych cz onków Cz stochowskiego To-

warzystwa Naukowego w 2015 r. zaliczy  nale y uko czenie przez mgr. Zbi-

gniewa Sta czyka pe nej Bibliografii historii Cz stochowy i regionu cz sto-

chowskiego, a tak e Bibliografii rodowiska przyrodniczego Cz stochowy i re-

gionu cz stochowskiego. Zarz d Towarzystwa podejmuje dzia ania zmierzaj ce 

do pozyskania funduszy na wydanie tego dzie a. Cz  bibliografii dotycz ca 

tematyki przyrodniczej opublikowana zostanie w przygotowywanej obecnie mo-

nografii przyrodniczej Cz stochowy. 

Osi gni ciem artystycznym by a natomiast autorska wystawa fotograficzna 

kol. Marka Nowaka pt. wiat w lustrze wody. wiat w kropli wody, otwarta od  
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8 pa dziernika do ko ca listopada 2015 r. w Bibliotece Publicznej im. dr W ady-

s awa Biega skiego w Cz stochowie (Al. NMP 22), na której zaprezentowano 

101 zdj  autora i 21 prac zaproszonych przez niego go ci. Wystawa ta obj ta 

zosta a honorowym patronatem CzTN. 

Zarz d Cz stochowskiego Towarzystwa Naukowego przygotowuje obecnie 

wystaw  prac fotograficznych pt. Cz stochowa – miasto i region w fotografii 

przyrodniczej. Fotografie wy onione zostan  w drodze otwartego konkursu spo-

ród indywidualnie nadsy anych prac. Rozstrzygni cie konkursu nast pi praw-

dopodobnie w po owie 2016 r., a jego wyniki zostan  opublikowane na stronie 

internetowej CzTN, a tak e szerzej zaprezentowane w roczniku „Ziemia Cz sto-

chowska”. Nagrod  w konkursie jest udzia  zakwalifikowanych prac w wystawie 

fotograficznej organizowanej przez Towarzystwo. Nast pnie (w miar  pozyska-

nych funduszy) prace te wydane zostan  w postaci albumu. B dzie to jedna  

z nielicznych w bibliografii miasta prac ukazuj ca najcenniejsze i w skali regio-

nalnej unikatowe walory rodowiska przyrodniczego oraz jego elementów. Pro-

pozycja konkursowa w pierwszej kolejno ci skierowana jest do wszystkich 

mieszka ców Cz stochowy i powiatu (regionu) cz stochowskiego – pasjonatów 

fotografii przyrodniczej. Prace dokumentuj ce obiekty, zjawiska oraz walory 

przyrody o ywionej i nieo ywionej powinny dowodzi  wra liwo ci oraz indy-

widualnego i oryginalnego postrzegania wiata natury. Niezale nie i poza kon-

kursem skierowano ofert  prezentacji dorobku artystycznego w zakresie fotogra-

fii przyrodniczej Cz stochowy do cz onków CzTN zainteresowanych fotografi  

przyrodnicz . Zaproponowano 4 kategorie konkursowe, którymi s : Pejza , Por-

tret, Uchwycone w kadrze oraz Przyroda w naszych r kach. 

Najwa niejsz  inicjatyw  naukow  podejmowan  obecnie przez Zarz d,  

a tak e niektórych cz onków Towarzystwa oraz rodowisko naukowe Akademii 

im. Jana D ugosza, jest organizacja wspólnej konferencji naukowej pt. Cz sto-

chowa – przyroda miasta i regionu, która odb dzie si  w dniach 2–3 czerwca 

2016 r. w pomieszczeniach dydaktycznych AJD w Cz stochowie. Na konferen-

cji zaprezentowany zostanie w sposób kompleksowy stan dotychczasowej wie-

dzy o rodowisku przyrodniczym miasta i regionu cz stochowskiego, a zw asz-

cza walory przyrody nieo ywionej, przesz o ci geologicznej, hydrologii i hydro-

biologii cieków oraz zbiorników wodnych, szaty ro linnej i fauny, ze szczegól-

nym uwzgl dnieniem gatunków i siedlisk rzadkich oraz chronionych. Przy oka-

zji zaprezentowane zostan  osi gni cia cz onków naszego Towarzystwa w pra-

cach badawczych na obszarze miasta i regionu. Trwaj  starania, aby patronat 

honorowy nad t  wa n  dla ca ego rodowiska naukowego miasta obj  Minister 

Ochrony rodowiska.  

Podj to starania o uzyskanie dofinansowania uzupe niaj cych prac badaw-

czych (prowadzonych m.in. przez cz onków naszego Towarzystwa), które b d  

przeprowadzone latem br. w najcenniejszych przyrodniczo siedliskach i ekosys-

temach miasta. W tym zakresie planowane jest spotkanie w adz CzTN z Prezy-
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dentem Cz stochowy i kierownikami Wydzia ów Urz du Miasta. Pozyskane 

fundusze umo liwi  druk monografii przyrodniczej Cz stochowy, obejmuj cej 

ca  dotychczas zgromadzon  i potwierdzon  wiedz  przyrodnicz  (opart  ma 

dorobku badawczym ró nych rodowisk naukowych). Planowany termin opu-

blikowania i promocji pracy przypadnie na prze om lat 2016/2017.  

Z inicjatywy Wiceprezes CzTN prof. AJD dr hab. Beaty Urbanowicz nawi -

zano kontakt z pracownikami naukowymi Muzeum Narodowego Kijowsko- 

-Pieczerskiej awry, którzy deklarowali wspó prac  z naszym Towarzystwem 

(jako jego czynni cz onkowie). Za po rednictwem wy ej wymienionych osób 

CzTN nawi za o równie  kontakt z Ukrainian Association of Researchers of 

Christian Antiquities of Central and Eastern Europe – UARCA – towarzystwem 

reprezentuj cym rodowisko naukowe Kijowa. Planujemy w przysz o ci podj -

cie wspólnych inicjatyw badawczych, zw aszcza w zakresie dziejów i znaczenia 

wiod cych o rodków religijnych naszych krajów, tak e w aspekcie rocznicy 

1050-lecia chrztu Polski.  

Priorytetowym zadaniem stoj cym obecnie przed Zarz dem i ca ym rodo-

wiskiem naukowym Cz stochowskiego Towarzystwa Naukowego jest podnie-

sienie jako ci prac prezentowanych w „Ziemi Cz stochowskiej”, w stopniu i za-

kresie umo liwiaj cym zaliczenie naszego rocznika do licz cej si  w skali kraju 

kategorii z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Wymaga to wielu 

prac organizacyjnych, w ramach których trwa obecnie kompletowanie sk adu 

osobowego Redakcji Naukowej, recenzentów i redaktorów j zykowych. Pozy-

skano ju  redaktora mi dzynarodowego w osobie Pana prof. Karela Müllera, dy-

rektora Ziemskiego Archiwum w Opawie (Republika Czeska). 

Zaawansowane s  prace nad uruchomieniem (od wiosny br.) wydawnictwa 

online „Ziemi Cz stochowskiej” (z osobnym redaktorem serii). Niebawem po-

jawi  si  te  nowe wytyczne dla autorów zg aszanych publikacji. 

W po owie 2015 r. opublikowano 41 tom „Ziemi Cz stochowskiej”, którego 

prezentacja mia a miejsce w pa dzierniku ub.r. na Walnym Nadzwyczajnym Ze-

braniu naszego Towarzystwa. 

Podj to starania o pozyskanie funduszy koniecznych do wydania kolejnego, 

42 ju , tomu „Ziemi Cz stochowskiej”. Wnioski o dofinansowanie prac edytor-

skich z o ono w Wydziale Kultury Urz du Miejskiego w Cz stochowie (na 

kwot  3000 z ) oraz w Starostwie Powiatowym (800 z ). Podobnie jak w po-

przednich latach wydania naszego rocznika podejmie si  Wydawnictwo im.  

S. Podobi skiego w Akademii im. Jana D ugosza, b d cej naszym cz onkiem 

wspieraj cym.  

W omawianym okresie odby o si  8 posiedze  Zarz du Cz stochowskiego 

Towarzystwa Naukowego, podejmuj cych nast puj c  tematyk : 

— 19 marca 2015 r. zebranie po wi cono propozycji zorganizowania konfe-

rencji naukowej pt. Przyroda miasta i regionu. Stan, zagro enia, ochrona. 

Przedstawiono wst pny program konferencji, propozycj  imprez towarzy-
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sz cych, list  instytucji, które mog  by  zaanga owane w finansowe wspar-

cie konferencji. Zaproponowano tak e orientacyjny termin jej przeprowa-

dzenia. Obrady prowadzi  Prezes prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski; 

— 17 czerwca 2015 r. zebranie skupia o si  na rezygnacji z funkcji Prezesa 

prof. G. Majkowskiego oraz podj ciu dora nych dzia a  zapewniaj cych 

ci g o  pracy Towarzystwa do czasu zwo ania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Wyborczego. Zaprezentowano wie o wydany tom 41 „Ziemi Cz -

stochowskiej” oraz ustalono jego cen  nominaln  (35 z ) i promocyjn  (23 z ). 

Obrady prowadzi  Prezes prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Majkowski; 

— 28 wrze nia 2015 r. zebranie po wi cono przygotowaniu Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Wyborczego CzTN w celu wyboru nowego Prezesa oraz 

uzupe nienia sk adu Zarz du. Zatwierdzono aktualny wykaz cz onków czyn-

nych CzTN, jako podstaw  do opracowania list wyborczych. Obrady prowa-

dzi  Wiceprezes dr Cezary G bicki; 

— 4 listopada 2015 r. zebranie po wi cono m.in. zatwierdzeniu prof. AJD dr 

hab. Beaty Urbanowicz na funkcj  Wiceprezesa CzTN oraz przydzieleniu 

zada  cz onkom Zarz du. Przyj to równie  harmonogram kolejnych posie-

dze  Zarz du oraz tematyk  zebra  naukowych Towarzystwa (do lutego 

2016 r.). Obrady prowadzi  Prezes dr Cezary G bicki; 

— 25 listopada 2015 r. zebranie po wi cono zaawansowaniu prac organiza-

cyjnych nad przygotowaniem Konferencji Naukowej: Cz stochowa – przy-

roda miasta i regionu. Obrady prowadzi  Prezes dr Cezary G bicki; 

— 16 grudnia posiedzenie po wi cono opracowaniu nowej struktury wydaw-

nictwa Ziemia Cz stochowska jako rocznika punktowanego. Przyj to infor-

macj  o przygotowaniach do druku 42 tomu „Ziemi Cz stochowskiej”. Ob-

rady prowadzi  Prezes dr Cezary G bicki; 

— 13 stycznia 2016 r. zebranie po wi cono g ównie analizie aktywno ci nauko-

wej cz onków CzTN oraz mo liwo ci wzrostu dofinansowania prac badaw-

czych i bie cej dzia alno ci. Obrady prowadzi  Prezes dr Cezary G bicki; 

— 17 lutego 2016 r. obrady po wi cono przyj ciu sprawozdania rocznego  

z prac Zarz du CzTN oraz przygotowaniom do walnego zebrania sprawoz-

dawczego, planowanego na 29 lutego 2016 r. (poniedzia ek). Obrady prowa-

dzi  Prezes dr Cezary G bicki. 

Podobnie jak poprzednio, Zarz d korzysta  z uprzejmej go cinno ci w a ci-

cieli Przedsi biorstwa Handlowego „Halim” s.j. Na szczególne podkre lenie za-

s uguje du e zaanga owanie w bie c  prac  organizacyjn  wspó w a cicielki 

firmy, a jednocze nie sekretarza CzTN, kol. Iwony S abosz. Jest te  mi ym 

obowi zkiem Zarz du podzi kowa  mgr Beacie Grzance – Dyrektor Biblioteki 

Publicznej im. W . Biega skiego za udost pnienie sali odczytowej oraz goto-

wo  do dalszej wspó pracy z naszym Towarzystwem, a ponadto Dyrektorowi 

Muzeum w Cz stochowie Panu mgr. Januszowi Jadczykowi – za udost pnianie 

sali odczytowej na spotkania naukowe. 
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Jednym z wa niejszych tematów pracy Zarz du by o zaanga owanie cz on-

ków naszego Towarzystwa w bie c  jego dzia alno , okre lan  m.in. poprzez 

udzia  w comiesi cznych zebraniach naukowych oraz regularno  p acenia sk a-

dek rocznych. Dokonano wst pnej weryfikacji listy cz onków oraz podj to 

uchwa  o ich ankietyzacji. B dzie to jednocze nie próba nawi zania bezpo red-

niego kontaktu ze wszystkimi obecnymi i czynnymi cz onkami oraz sposób ich 

aktywizacji. Niebawem przyst pimy równie  do wymiany legitymacji cz on-

kowskich, których wa no  wygas a ju  kilka lat temu. 

Pocz wszy od 1.01.2016 r., zosta  zmieniony wygl d strony startowej www 

Towarzystwa. Wykorzystane zosta o nasze pi kne logo i t umaczenie nazwy na 

j zyk aci ski i angielski. Zmiana spotka a si  z yczliwym przyj ciem naszych 

cz onków. Pomys odawc , wspó twórc , a tak e administratorem strony interne-

towej jest kol. Marek Nowak. Aktualny adres strony internetowej CzTN to: 

www.cztn.ajd.czest.pl. 

 

Powstaje równie  nowa strona internetowa „Ziemi Cz stochowskiej”,  

a w przygotowaniu jest za o enie strony internetowej jej serii online. W celu 

ujednolicenia wygl du obu stron internetowych mgr Marek Nowak przygotowa  

now  stron  startow  „Ziemi Cz stochowskiej”. 
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Przed Zarz dem i cz onkami Cz stochowskiego Towarzystwa Naukowego 

staj  nowe zadania i problemy do rozwi zania. Do najwa niejszych nale : 

a) Aktywizacja szeregowych cz onków CzTN w zakresie podejmowania prac 

badawczych, zw aszcza o znaczeniu regionalnym, a tak e zwi kszenie bez-

po redniego ich udzia u w cyklicznych zebraniach naukowych. 

b) Przestrzeganie terminowo ci op at sk adek cz onkowskich, przeciwdzia anie 

formalnej jedynie i deklaratywnej przynale no ci do naszego Towarzystwa. 

c) Opieka merytoryczna i pomoc w debiucie naukowym dla m odych cz onków 

CzTN (w tym m odych pracowników nauki). 

d) Pozyskiwanie w asnych funduszy na realizacj  bada  naukowych (granty i spon-

soring naukowy), równie  w postaci zlece  badawczych i prac waloryzacyjnych 

zlecanych przez Urz d Miejski i Starostwo Powiatowe w Cz stochowie. 

e) Starania zmierzaj ce do podniesienia statusu „Ziemi Cz stochowskiej” jako 

punktowanego rocznika o zasi gu ogólnopolskim. 

f) Rozwijanie wspó pracy z innymi podmiotami naukowymi i towarzystwami 

w kraju i za granic . Wymiana do wiadcze  i organizowanie wspólnych 

konferencji naukowych, wystaw i spotka .  

g) Nawi zanie wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi o znaczeniu ogól-

nopolskim i regionalnym oraz ze rodowiskiem nauczycieli (zw aszcza szkó  

ponadpodstawowych). 

h) Podejmowanie dzia a  edukacyjnych i dydaktycznych (samodzielnie i we 

wspó pracy) w zakresie poszerzania wiedzy o mie cie i regionie cz sto-

chowskim w ród m odzie y szkolnej.  

Cz stochowa 

29.02.16 r. 

Prezes  

Cz stochowskiego Towarzystwa Naukowego 

Dr Cezary G bicki 

 


