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Pro memoriam 

Janusz Here niak (1935–2016) 

 

6 marca 2016 roku odszed  do wieczno ci profesor zwyczajny Janusz He-

re niak, wieloletni wiceprezes Towarzystwa, znakomity naukowiec i artysta fo-

tografik, który ca e swe aktywne ycie po wi ci  na ochron  rodowiska przy-

rodniczego na Jurze Krakowsko-Cz stochowskiej. Za olbrzymie zas ugi w za-

kresie bada  dotycz cych poznania ro linno ci Regionu Cz stochowskiego, jej 

ochrony oraz popularyzacji wiedzy Zarz d i cz onkowie Cz stochowskiego To-

warzystwa Naukowego nadali mu honorowe cz onkostwo Towarzystwa.  
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Janusz Here niak urodzi  si  24 stycznia 1935 r. w Wancerzowie k. Cz sto-

chowy. Ojciec, Stefan, by  mistrzem krawieckim. Matka, Waleria z d. Kowal-

czyk, prowadzi a gospodarstwo domowe, pracuj c zaledwie kilka lat w pobli-

skiej hucie szk a. W roku 1936 ca a rodzina przenios a si  do Cz stochowy na 

Zacisze, gdzie w roku 1941 rozpocz  nauk  w Szkole Podstawowej nr 16; klas  

7 uko czy  w roku 1948 w Szkole Podstawowej nr 21. W latach 1948–1952 

ucz szcza  do Liceum Ogólnokszta c cego im. H. Sienkiewicza w Cz stocho-

wie. Po maturze bezskutecznie 3-krotnie stara  si  dosta  na studia medyczne. 

Nie by  jednak przyjmowany ze wzgl du na pochodzenie spo eczne – oficjalnie 

„z braku miejsc”. W tym czasie, tj. w latach 1953–1956, pracowa  w Szpitalu 

Miejskim im. W . Biega skiego w Cz stochowie w charakterze przyuczonego 

laboranta rentgenowskiego. 

W okresie „odwil y” w roku 1956 podj  starania o przyj cie na studia bio-

logiczne na Uniwersytecie ódzkim, gdzie dnia 1 pa dziernika 1956 roku 

otrzyma  indeks studenta biologii. Od pocz tku aktywnie w czy  si  w dzia al-

no  spo eczn  w ruchu studenckim. Wst pi  do Zrzeszenia Studentów Polskich, 

pracuj c w Kole Naukowym Biologów studentów U ; od roku akademickiego 

1959/1960 pe ni  w nim funkcj  przewodnicz cego. W roku 1959, w okresie 

wakacji, wzi  udzia  w pierwszym „po odwil y” wyje dzie przedstawicieli pol-

skich studenckich kó  naukowych biologów do Zwi zku Radzieckiego, odwie-

dzaj c Moskw , Krym i Kijów.  

Z wyprawy tej przywióz  zielnik ro lin naczyniowych z Krymu oraz bogate 

materia y fotograficzne, które zaowocowa y powstaniem jego pierwszej indywi-

dualnej wystawy fotograficznej pt. Moskwa – Krym – Kijów – eksponowanej  

w marcu 1960 r. w Klubie Rady Uczelnianej ZSP przy Uniwersytecie ódzkim. 

Studia uko czy  19 maja 1961 roku, uzyskuj c dyplom magistra biologii na pod-

stawie pracy magisterskiej pt. Rezerwat modrzewiowy – Tr baczew, wykonanej 

pod kierunkiem prof. dr hab. Jakuba Mowszowicza w Katedrze Systematyki  

i Geografii Ro lin U . 

Jeszcze w okresie studiów, tj. od 2 lutego 1961 r., zosta  zatrudniony w tej e 

Katedrze – jako technik, a nast pnie – od 1 pa dziernika 1961 – zosta  powo any 

na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego, za  w roku 1964 – awanso-

wany na starszego asystenta. W listopadzie 1969 roku na podstawie rozprawy 

doktorskiej pt. Zbiorowiska ro linne doliny Widawki uzyska  stopie  naukowy 

doktora nauk przyrodniczych, a w roku 1970 – stanowisko adiunkta. Promoto-

rem jego pracy doktorskiej by  prof. dr hab. Jakub Mowszowicz, za  recenzen-

tami: doc. dr hab. Izabela D bska z UAM w Poznaniu oraz doc. dr hab. Klemens 

K pczy ski z UMK w Toruniu. 

Zainteresowania i badania naukowe Janusza Here niaka sytuowa y si  wów-

czas na pograniczu geobotaniki i ekologii ro lin; zwi zane by y one ze zró ni-

cowaniem i dynamik  przemian ro linno ci naturalnej i pó naturalnej pod wp y-

wem naturalnych oraz antropogenicznie zmieniaj cych si  warunków rodowi-
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skowych na bliskiej mu, rodzimej, ziemi cz stochowskiej. Znalaz o to odbicie  

w wyborze tematu rozprawy habilitacyjnej, zatytu owanej: Stosunki geobota-

niczno-le ne pó nocnej cz ci Wy yny l sko-Krakowskiej na tle zró nicowania  

i przemian rodowiska. Recenzentami tej rozprawy byli: prof. dr hab. Janusz B. 

Fali ski z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Kazimierz Zarzycki z In-

stytutu Botaniki PAN w Krakowie i prof. dr hab. Romuald Olaczek z Uniwersy-

tetu ódzkiego. 

W dniu 22 listopada 1994 roku Rada Wydzia u Biologii i Nauk o Ziemi U  na-

da a Januszowi Here niakowi stopie  doktora habilitowanego nauk biologicznych  

z zakresu ekologii. Jego specjalistyczne zainteresowania naukowe skupia y si  g ów-

nie wokó : florystyki, biologii i chorologii ro lin naczyniowych oraz dendrologii. 

Dnia 1 lipca 1996 roku zosta  mianowany na stanowisko profesora nadzwy-

czajnego w Zak adzie Systematyki i Geografii Ro lin, Katedry Botaniki U ,  

a 1 pa dziernika tego  roku – powo any do pe nienia funkcji kierownika Katedry 

Botaniki U . Po reorganizacji Katedry w roku 2000, a nast pnie Wydzia u BNZ 

U  (2001) pe ni  funkcj  kierownika Katedry Geobotaniki i Ekologii Ro lin In-

stytutu Ekologii i Ochrony rodowiska Wydzia u Biologii i Ochrony rodowi-

ska Uniwersytetu ódzkiego – do czasu przej cia na emerytur , tj. do 1 pa -

dziernika 2005 roku. 1 lipca 2001 roku zosta  mianowany przez JM Rektora U  

na stanowisko profesora nadzwyczajnego U  na czas nieokre lony, a w dniu 22 

stycznia 2003 roku Prezydent RP nada  mu tytu  naukowy profesora nauk biolo-

gicznych. Dnia 1 lutego 2003 r. Rektor U  mianowa  go na stanowisko profeso-

ra nadzwyczajnego U  na sta e. Dnia 2 marca 2005 r. Minister Edukacji i Sportu 

w Warszawie mianowa  prof. J. Here niaka na stanowisko profesora zwyczajne-

go Uniwersytetu ódzkiego. 

Inn  sfer  dzia alno ci twórczej Janusza Here niaka jest fotografia przyrodni-

cza, któr  zainteresowa  si  po maturze (ok. 1952 roku) pod wp ywem ksi ki 

W odzimierza Puchalskiego Bezkrwawe owy. Pocz tkowo uprawia  j  amatorsko, 

zdobywaj c od roku 1958 konieczn  wiedz  i umiej tno ci w gronie cz onków 

ódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Pó niej – profesjonalnie, kiedy komi-

syjnie w roku 1965 zosta  przyj ty do Zwi zku Polskich Artystów Fotografików  

w Warszawie, jako jego cz onek rzeczywisty (nr leg. 319). Uprawiana przez niego 

fotografia ma charakter dokumentacyjno-naukowy oraz artystyczny i wi e si  

ci le z jego prac  naukowo-badawcz  oraz popularyzacj  wiedzy przyrodniczej. 

Na prze omie 1974 i 1975 roku wspó organizowa  i bra  udzia  w wyprawie na-

ukowej pracowników U  do Afryki Równikowej, przywo c zielnik, z o ony z ok. 

1100 arkuszy zawieraj cych 358 taksonów ro lin naczyniowych oraz dokumentacj  

fotograficzn  (3 tys. zdj  czarno-bia ych i ok. 4,5 tys. barwnych przezroczy). 

W okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 1991 r. otrzymywa  stypen-

dium twórcze Ministra Kultury i Sztuki – Departament Plastyki w Warszawie,  

w zwi zku z przygotowywanym wówczas albumem pt. Polskie Parki Narodowe, 

wydanym przez „PAROL” (Kraków 1994, 1995, 1999). 
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Pozostawi  archiwum fotograficzne sk adaj ce si  z ok. 64 tysi cy skatalogowa-

nych zdj  – negatywów czarno-bia ych i barwnych oraz z ok. 17 tys. uporz dko-

wanych zdj  barwnych na materiale odwracalnym, redniego i ma ego formatu. 

Ponadto dorobek fotograficzny Janusza Here niaka to m.in. 34 indywidualne oraz 

zbiorowe wystawy fotograficzne, eksponowane w kraju i za granic . By  równie  

twórc : 2 wystaw fotograficznych, m.in. wiat ro lin na ró nych poziomach organi-

zacji ycia, widziany oczami botaników, z o onej z 214 prac eksponowanych  

w Warszawie (1997) i w odzi (1998), a tak e autorem 13 publikacji z zakresu fo-

tografii naukowej i artystycznej. Nieznana jest liczba jego zdj  publikowanych  

w wydawnictwach periodycznych o charakterze naukowym, popularno-naukowym  

i artystycznym, prawie we wszystkich wydawnictwach przyrodniczych i fotogra-

ficznych. By  autorem 2 albumów fotograficznych, m.in. Zielone gr dy i czarne bo-

ry Bia owie y z tekstem J.B. Fali skiego, Warszawa (1977) oraz ponad 20 autor-

skich zestawów fotograficznych w zwartych wydawnictwach ksi kowych. 

Jego prace fotograficzne znajduj  si  w zbiorach: Muzeum Sztuki w odzi, 

Muzeum Narodowego we Wroc awiu i Bibliotece Uniwersyteckiej w odzi,  

w Akademickiej Galerii Fotografii Uniwersytetu w Siedlcach, a tak e w Nowym 

Yorku (USA) i w zbiorach prywatnych. O jego dzia alno ci fotograficznej ukaza o 

si  oko o 30 artyku ów, g ównie w postaci recenzji wystaw indywidualnych i krót-

kich not biograficznych. Pe n  not  biograficzn  J. Here niaka zamie ci o w roku 

1984 szwajcarskie wydawnictwo Camera Obscura CH-12488 Hermance w Photo-

graphers Encyclopedia International 1839 to present, którego kolejne wydanie pt. 

Photographers Encyclopedia International from its to the present ukaza o si   

w roku 1996 na p ycie Mac/PC w Editions Ides et Calenders S.A., Switzerland. 

W czasie swej pracy naukowo-dydaktycznej wypromowa  5 doktorów, 23 

magistrów i 6 licencjatów; by  opiekunem 35 prac magisterskich. 

Poza Uczelni , od 25 lat wspó organizowa  i prowadzi , wg w asnego pomy-

s u, regionalne konkursy dendrologiczne z nagrodami dla m odzie y szkolnej pn. 

Znam drzewa i krzewy, wspólnie z Sekcj  Dendrologiczn  PTB, Zarz dem 

Okr gu LOP, Kuratorium O wiaty i Wychowania: w odzi 17 edycji (1984–

2000) – s  kontynuowane i 12 w Cz stochowie – od roku 2000. 

Dorobek pisarstwa naukowego prof. J. Here niaka sk ada si  z ponad 232 

prac, z których 175 to prace publikowane, a 77 spo ród nich to oryginalne prace 

twórcze (monografie, artyku y i opracowania kartograficzne). Prace nieopubli-

kowane (ok. 60 pozycji) to g ównie dokumentacje projektowanych parków i re-

zerwatów przyrody, a tak e inwentaryzacje przyrodnicze gmin, parków krajo-

brazowych i wiejskich oraz wa niejsze opinie i ekspertyzy.  

Zwie czeniem dorobku naukowego prof. J. Here niaka oraz jego dzia alno-

ci w dziedzinie fotografiki jest wydanie w 2014 r. monumentalnego albumu pt. 

Mocarze czasu – pomnikowe drzewa na wiecie i na ziemi ódzkiej.  

Profesor J. Here niak prowadzi  szerok  dzia alno  w radach i organach 

opiniodawczo-doradczych. By  cz onkiem rady redakcyjnej Rocznika Naukowe-
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go Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego l ska: „Natura Silesiae Superioris” 

w Katowicach – od 1997; Rady Spo eczno-Naukowej ds. Zespo u Jurajskich 

Parków Krajobrazowych woj. Cz stochowskiego – w latach 1983–1995; Woje-

wódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Cz stochowie (cz onek 1976–1980, 

1989–1990, 1992–1998, przewodnicz cy 1992–1995); Rady Nadzorczej Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Cz stochowie 1993–1996; Komi-

sji Ochrony Obszarów Torfowiskowo-Wodnych Pa stwowej Rady Ochrony 

Przyrody w Warszawie (1986–1995); Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody 

w odzi (cz onek 1987–2002, przewodnicz cy 1990–1992); Wojewódzkiej Ko-

misji Ochrony Przyrody w Katowicach (1999–2005); Wojewódzkiej Rady 

Ochrony Przyrody Województwa l skiego w Katowicach (2005–2010); Rady 

Zespo u Parków Krajobrazowych Województwa l skiego w Katowicach 

(2003–2010); Rady Muzeum Cz stochowskiego (od 2004); bieg ym w zakresie 

gospodarki rezerwatowej, ochrony flory, organizacji i funkcjonowania ochrony 

przyrody, ochrony krajobrazu – decyzj  Ministra Ochrony rodowiska (War-

szawa 1995) oraz Wojewody ódzkiego (1994 i 2000). Prof. Here niak by  

wspó autorem projektu i or downikiem powo ania Jurajskiego Parku Narodo-

wego oraz twórc  Parku Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswart . 

Za zas ugi zosta  wielokrotnie odznaczony. Odznaczenia te to: Z oty Krzy  

Zas ugi – 1982 i 2011 r.; Srebrny Krzy  Zas ugi – 1979; Odznaka „Zas u ony 

Dzia acz Kultury” – 1980 i „Zas u ony dla kultury polskiej” – 2009; Z ota Od-

znaka „Za zas ugi dla ochrony rodowiska i gospodarki wodnej” – 1987, 1988  

i Odznaka Honorowa za Zas ugi dla Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 

nr 1571 Min. rodowiska – 2010 r.; Srebrna i Z ota Odznaka Centralnego 

Zwi zku Spó dzielni Budownictwa Mieszkaniowego – 1978, 1982; Medal Ko-

misji Edukacji Narodowej RP – 2004; Honorowa Odznaka m. odzi – 1987; 

Honorowa Odznaka „Zas u onemu dla rozwoju województwa cz stochowskie-

go” – 1998; Medal im. Prof. Boles awa Hryniewieckiego PTB za upowszech-

nianie wiedzy botanicznej – 1995; Z ota Odznaka Polskiego Towarzystwa Przy-

rodników im. Kopernika – 1980; Z ota Odznaka LOP „Zas u ony dla ochrony 

przyrody” – 1982; Z ota Honorowa Odznaka Pol. Tow. Chirurgów Drzew – 

2001; Z ota Odznaka Fotografa-Krajoznawcy ZG PTTK – 1977; Medal pami t-

kowy Jana Bu haka – 1977; Z ota Odznaka Federacji Amatorskich Stowarzysze  

Fotograficznych w Polsce – 1984; Z oty Medal ódzkiego Towarzystwa Foto-

graficznego – 1987; Medal 150-lecia fotografii – Warszawa 1989; Z ota Odzna-

ka Uniwersytetu ódzkiego – 1982; Medal 70-lecia odzi Akademickiej – 1996; 

„Zielony Czek A.D. 2005: – Nagroda specjalna z okazji Dnia Ziemi – Kapitu a 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kato-

wicach. 22.04.2005 r.; Nagroda Karola Miarki – Katowice – Opole 2006. 

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Cz onkowie i Zarz d Cz stochowskiego 

Towarzystwa Naukowego egnaj  Ci  z g bokim alem. Dzi kujemy Ci za 

wspó prac  i ca  owocn  dzia alno  na rzecz ochrony przyrody naszego regio-

nu, zw aszcza drzew, oraz za popularyzacj  wiedzy o przyrodzie regionu. 


