
Wspomnienie o Doktorze Leszku Bernackim 
(1958–2017)

In memory of Leszek Bernacki, the Doctor of Philosophy (1958–2017)

Świat botaników stracił 24 grudnia 2017 roku 
dra Leszka Bernackiego – wielkiego pasjonata, 
przyrodnika i znawcę storczyków. Dla wielu z nas 
informacja o Jego śmierci była ogromnym zasko-
czeniem.

Leszek Bernacki urodził się 9 lipca 1958 roku 
w Dąbrowie Górniczej. Tam ukończył szkołę pod-
stawową i liceum ogólnokształcące, a następnie 
rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Ochrony 
Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach. Pracę magisterską pt.: „Zbiorowiska 
roślinne rezerwatów Pogórza Cieszyńskiego” 
wykonał w Katedrze Geobotaniki i Ochrony Przy-
rody pod kierunkiem prof. dr hab. Floriana Celiń-
skiego. Przez wiele lat pracował jako asystent, 
a potem adiunkt w Katedrze Botaniki Systema-
tycznej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie realizował 
swoje zainteresowania naukowe, poświęcając 
się szczególnie storczykom. Rozprawę dok-
torską przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. 

Krzysztofa Rostańskiego i obronił w 1993 roku. 
Dotyczyła systematyki i taksonomii rodzaju sto-
plamek (kukułka) Dactylorhiza Neck. ex Nevski.

Rozwój dalszych badań naukowych związany 
był z rozmieszczeniem, zasobami, zagrożeniami 
i ochroną storczykowatych, za którymi prze-
mierzał całą Polskę. Najchętniej jednak wracał 
w swoje ukochane Tatry i Pieniny. W Pienińskim 
Parku Narodowym w ostatnich latach prowa-
dził badania nad rozmieszczeniem dwulistnika 
muszego Ophrys insecifera L.1 oraz zaangażował 
się w monitoring, bardzo rzadkiego w Pieninach 
gatunku, wyblinu jednolistnego Malaxis mono-
phyllos (L.) Sw. 

Był prawdziwą kopalnią wiedzy na temat stor-
czyków Polski i jednym z najlepszych polskich 
orchidologów. Tej grupie roślin poświęcił całe 
swoje życie zawodowe. Stworzył autorską bazę 
danych ORPOL, w której gromadził informacje 
o stanowiskach storczyków w Polsce. Baza ta liczy 
ponad 23 000 rekordów, pochodzących z danych 
literaturowych oraz własnych obserwacji tereno-
wych. Jest podstawą do oceny stanu i zagrożeń 
oraz dynamiki zasobów storczyków w Polsce. 
Przy realizacji swoich projektów badawczych 
aktywnie współpracował z wieloma naukowcami 
z różnych uczelni i instytucji naukowych w kraju 
i za granicą, ale do współpracy zapraszał także 
pasjonatów z organizacji społecznych. Chętnie 
korzystał też z pomocy przyrodników-amatorów.

Pozostawił po sobie cenną spuściznę naukową. 
Jest autorem około 120 publikacji naukowych 

1 W niniejszym tomie zamieszczono artykuł o tym gatunku 
pt. „Dwulistnik muszy Ophrys insectifera L. (Orchidaceae) 
w Pienińskim Parku Narodowym”, autorstwa wspomina-
nego dra Leszka Bernackiego.

Fot. 1. Dr Leszek Bernacki przy pracy podczas monitoringu 
kręczynki jesiennej Spiranthes spiralis w Beskidzie Sądeckim 
we wrześniu 2005 r., fot. Marek Fiedor
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oraz popularno-naukowych, dotyczących głównie 
rodzimych gatunków z rodziny storczykowatych. 
Opracował charakterystyki wielu gatunków stor-
czyków zamieszczonych w kolejnych wydaniach 
Polskiej Czerwonej Księgi Roślin oraz w Czer-
wonej Księdze Karpat Polskich. Przygotował 
również autorskie mapy rozmieszczenia stor-
czyków, opublikowane w Atlasie rozmieszczenia 
roślin naczyniowych w Polsce (ATPOL). Jest także 
współautorem Krytycznej listy roślin naczynio-
wych Polski. Recenzował prace naukowe w wielu 
polskich czasopismach naukowych.

Doktor Leszek Bernacki przez wiele lat był 
nauczycielem akademickim, prowadził zajęcia 
z zakresu botaniki i fitogeografii. Był opiekunem 
i promotorem licznych prac magisterskich, 
dotyczących głównie zasobów roślin chronio-
nych. Był profesjonalistą i perfekcjonistą. Wiele 

wymagał od innych, ale również od siebie. Stor-
czyki były jego wielką miłością. Swoją pasją 
zarażał studentów, magistrantów i kolegów. Dla 
niektórych przygoda ze storczykami trwa do dziś 
mimo, że od ukończenia studiów minęło już 
wiele lat. 

Odszedł człowiek niezwykle życzliwy, skromny 
i pracowity. Nikomu nie odmawiał pomocy, chęt-
nie podejmował współpracę nawet z botanikami- 
amatorami, dzielił się swoją wiedzą i zawsze 
poświęcał swój czas na dyskusje naukowe.

Odszedł od nas na zawsze, zbyt wcześnie… 
Miał mnóstwo zawodowych planów, zamierzeń 
i marzeń, których niestety już nigdy nie zreali-
zuje. Na zawsze pozostanie w sercach i pamięci 
u wszystkich, którzy mieli szczęście spotkać go 
na swej drodze.

Agnieszka Błońska


