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Konstanty Stecki 

(1885—1978) 

Константы Стецки (1885—1978) 

4 października 1978 r. zmarł w 
Poznaniu w wieku 93 lat 

prof. dr Konstanty Stecki, znako- 
mity botanik, długoletni nauczy- 
ciel i wychowawca licznej kadry 
naukowej i zawodowej leśnictwa 
i rolnictwa na Uniwersytecie Po- 
znańskim i w Wyższej Szkole Rol- 
niczej w Poznaniu. 

Stecki urodził się 29 lipca 
1885 r. w Hrubieszowie, jako syn 
lekarza. Do szkoły średniej uczę- 
szczał początkowo w Hrubieszo- 
wie, potem w Siedlcach, wreszcie 
z przyczyn politycznych przeniósł 
się do Łodzi, gdzie uzyskał matu- 
rę w 1904 r. Na Wydziale Filo- 

zoficznym UJ w Krakowie kończy studium rolnicze w 1907 r., po czym 
kontynuuje studia przyrodnicze na tymże wydziale i pracuje w Zakła- 
dzie Botanicznym u prof. E. Janczewskiego w zakresie mikologii. 
W 1909 r. odbywa kurs anatomii i biologii flory morskiej w Trieście. Po 
powrocie przyjmuje stanowisko asystenta w Katedrze Uprawy Roli i Ro- 
śln u prof. K. Rogóyskiego. Rozpoczętą pracę doktorską nad 

zmiennością ciężaru ziarna odmian pszenicy przerywa z powodu cho- 
roby i wyjeżdża do Zakopanego, gdzie po kuracji pozostaje 13 lat. 
W 1911 r. obejmuje stanowisko nauczyciela i do 1923 r. uczy w szkole 
średniej w Zakopanem. W tym czasie zajmuje się florą Tatr i wydaje 
Zielnik Roślin Tatrzańskich. Publikuje wiele prac o roślinności Tatr i na 
podstawie rozprawy „Zmienność kwiatów szafranu tatrzańskiego” uzy- 
skuje w 1920 r. doktorat filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zia- 
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interesowany folklorem tatrzańskim gromadzi zbiory etnograficzne 
(obrazy ludowe na szkle), jest współtwórcą Muzeum Tatrzańskiego i jego 
kustoszem w latach 1922—1923, jest także jednym z założycieli i człon- 
kiem zarządu Sekcji Przyrodniczej Tow. Tatrzańskiego, członkiem Sek- 
cji Ochrony Tatr i Sekcji Ludoznawczej. Działał też w Wydziale Tow. 
Tatrzańskiego w Krakowie i jest delegatem tego Wydziału do Komisji 
Klimatycznej Zakopanego. Tatrom polskim poświęcił ponad 40 różnych 
prac naukowych i popularyzatorskich. Jeszcze w 1976 r. wydał książkę 
„Wspomnienia zakopiańskie”, w której przejawia się wszechstronne 
znawstwo regionu Tatr z umiłowaniem jego przyrody i ludu. 

W 1923 r. przenosi się do Poznania, gdzie na Wydziale Rolniczo-Leś- 
nym Uniwersytetu Poznańskiego obejmuje Katedrę Botaniki Leśnej. Już 
w 1924 r. habilituje się jako docent botaniki ze specjalnością botaniki 
leśnej, a w rok później, w tej samej Katedrze, otrzymuje nominację na 
profesora nadzwyczajnego. Profesorem zwyczajnym zostaje w 1938 г. 
W okresie międzywojennym wykłada na Wydz. Roln.-Leśnym UP do 
lat trzydziestych botanikę systematyczną, wybrane zagadnienia z bota- 
niki leśnej, elementy geografii roślin Polski oraz dla starszych roczni- 
ków leśnictwa ochronę przyrody ze szczególnym uwzględnieniem flory 
leśnej. Z przerwą wojenną wykładał botanikę leśną do 1950 r., a bota- 
nikę ogólną do przejścia na emeryturę, tj. do 1960 r. Prof. dr K. Stecki 
wykładał botanikę bardzo interesująco, gdyż miał niezwykły dar ilu- 
strowania własnymi rysunkami tego, co mówił o roślinach. Ci. którzy 
Go słuchali wspominają, że mówił o przyrodzie piękną polszczyzną, zaj- 
mująco i barwnie. Szczególnie chętnie słuchali Go studenci leśnictwa, 
którym przekazywał swe własne a nigdzie nie opisane obserwacje o ce- 
chach i zjawiskach drzew leśnych i naturalnych zbiorowisk roślinnych. 
Zainteresowani botaniką studenci chętnie zgłaszają się do Profesora na 
specjalizację znajdując w Nim przyjaciela i życzliwego pedagoga. W za- 
kładach kierowanych przez Niego wykonano przeszło 120 prac dyplomo- 
wych, doktorskich i habilitacyjnych. Wiele prac dyplomowych z zakresu 
dendrologii leśnej zostało opublikowanych i stanowi do dziś ważny ma- 
teriał źródłowy. Przykładowo można wymienić pracę Suchockiego 
o wynikach introdukcji daglezji,i Borowickiego — o buczynach 
w nadl. Kąty, Goetza — o rozmieszczeniu brekini w Polsce. Dla les- 
ników napisał skrypt z drzewoznawstwa i jako współautor wydal i na 
nowo opracował klucz do oznaczania drzew i krzewów W. Kuleszy. 
Do celów dydaktycznych leśnictwa założył w latach międzywojennych 
ogród dendrologiczny w pobliżu budynku Katedry, gromadząc w nim 
około 900 gatunków i odmian drzew i krzewów. Trwałe zasługi w dzie- 
dzinie organizacji wyższego szkolnictwa leśnego w Poznaniu położył 
profesor Stecki w latach 1933—1935. W tym okresie bowiem planowano 

zlikwidować ówczesną Sekcję Leśną na korzyść rozwoju studiów rolni- 

czych. Profesor Stecki jako dziekan Wydz. Rolniczo-Leśnego w tych la- 

tach odegrał bardzo poważną rolę w staraniach o utrzymanie studiów 
leśnych w Poznaniu, i dlatego Jemu w części należy zawdzięczać powsta- 

nie w 1949 r. Wydziału Leśnego na UP. 

Z zasług profesora Steckiego dla polskiego leśnictwa warto podać, że 

na konkurs ogłoszony w 1946 r. przez Instytut Badawczy „Leśnictwa 

zgłosił pracę pt. „Podział Polski na leśne dzielnice siedliskowe”, za którą 
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otrzymał I nagrodę. Praca ta zawierała m.in. liczne szczegółowe dane 

o stosunkach geobotanicznych na ziemiach północnych i zachodnich, to- 

też stała się ona podstawowym źródłem dla opracowania przez zespół 

pracowników IBL podziału Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo- 

leśne. 
Profesor Stecki, mimo że nie był z wykształcenia leśnikiem, sympa- 

tyzował z leśnikami naukowcami i praktykami. Bliskie były Mu sprawy 

związane z szatą leśną naszego kraju i gospodarką jej zasobami. Dzia- 

łając z tą myślą zasłużył się wielce na polu ochrony przyrody. W okre- 

sie międzywojennym wspólnie z prof. Wodziczką staje się gorącym 

rzecznikiem utworzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego, a realiza- 

cja tego planu jest w znacznej mierze zasługą prof. Steckiego. 

Profesor Stecki pracował naukowo blisko 70 lat. Pracował dla umi- 

łowanej przyrody polskiej, w której poczesne miejsce zajmowały Tatry 

oraz później Ziemia Wielkopolska i Pomorze Zachodnie. Posiadał zna- 

komicie rozwinięty zmysł obserwacyjny i zdolność kojarzenia zjawisk. 

Cechy te wspomagały szerokie horyzonty myślowe w zakresie przyrody 

ożywionej i nieożywionej oraz zdumiewająca pamięć, którą posiadał 

Profesor do późnych lat swego życia. Poza przyrodą interesowały Go 

również inne dziedziny: numizmatyka i etnografia góralszczyzny, w któ- 

rych pozostawił cenny dorobek nie tylko w postaci publikacji. Pokazał 

się także jako poeta wydając w 1923 r. „Triolety Tatrzańskie”. 

Dorobek publikowany profesora Steckiego obejmuje 166 prac nau- 

kowych, artykułów, podręczników, życiorysów, notatek itp., w tym 93 

z zakresu botaniki, 25 z innych dziedzin przyrody, resztę poświęcił nu- 

mizmatyce, etnografii i in. 
Z oryginalnych obserwacji i prac prof. Steckiego należy wymienić 

te, które rozszerzyły i pogłębiły znajomość przyrody polskiej. Są to: od- 

krycie i opis z Tatr nieznanej przedtem formy lawinowej świerków, 
wykształconej pod wpływem obsuwania się lawin, odkrycie (wraz 
zB. Pawłowskim) niezmiernie rzadkiej, górskiej rośliny — sybal- 

dii rozesłanej, studia nad szafranem tatrzańskim, badania nad występo- 

waniem i morfologią brzozy czarnej w Polsce, studia nad rozmieszcze- 
niem na Wołyniu azalii pontyjskiej, opis rzadkiego zjawiska masowego 

i krótkotrwałego pojawu krótkowąsa chmielowego na łąkach podtatrzań- 

skich, odkrycie nieznanego mieszańca storczyków w Tatrach, studia nad 
systemem korzeniowym situ bałtyckiego na wydmach Łeby, studia bi- 
metryczne nad cisem w Polsce oraz nad szablastością strzał u modrze- 
wia europejskiego w nadl. Kwidzyń. Cenną pozycją wśród prac prof. 
Steckiego jest 6 zeszytów wydawnictwa Z. Wójcickiego „Kraj- 
obrazy roślinne Polski”, poświęconych roślinności Tatr, Beskidu Śląs- 
skiego i Pomorza wydanych w latach 1923—1939. 

Poważną pozycją naukową, a dziś wyjątkowo cenną dla historii flory 
Tatr, jest praca zB. Pawłowskim „Zespoły roślinne w Dolinie Mię- 
tusowej i na głównym masywie Czerwonych Wierchów” — jedna z pio- 
nierskich w dziedzinie fitosocjologii w Polsce w latach dwudziestych. 

W późniejszym okresie życia, mając już ponad 75 lat, podjął się trud- 
nego zadania zredagowania wieloautorskiego podręcznika ,„Botanika dla 
Wyższych Szkół Rolniczych”, do którego sam napisał 3 rozdziały. Do 
1978 r. ukazały się jeszcze 3 książki Profesora: praca monograficzna ,,Ta- 
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try” (1968), „Wspomnienia zakopiańskie” (1976) i „Osobliwości, piękno 
i geneza krajobrazu Polski” (1978). 

Prof. Stecki przejawiał szerokie zainteresowania botaniczne, o czym 
świadczą Jego prace z zakresu mikologii, anatomii roślin, morfologii ro- 
ślin, florystyki i dendrologii. Nie tylko jednak ten rodzaj działalności 
stanowi sumę Jego dorobku. Dzięku bogactwu przeżyć, doświadczeń 
i szerokiej wiedzy był zapraszany do różnych towarzystw naukowych 
i kulturalnych z referatami i pogadankami, których łącznie wygłosił 135. 
Znany i ceniony w tych towarzystwach otrzymał liczne złote i honorowe 
odznaczenia. 

Prof. Stecki działał w wielu towarzystwach naukowych. Był człon- 
kiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego i przewodniczącym Oddz. 
Poznańskiego w latach 1931/1932 oraz od 1947 r. do 1952 r. członkiem 
Towarzystwa Przyrodniczego im. M. Kopernika i przewodniczącym Oddz. 
Poznańskiego w 1935 r., członkiem PTL i jego przewodniczącym w Oddz. 
Poznańskim w 1948 r., członkiem b. Komisji Fizjograficznej Polskiej 
Akademii Umiejętności w Krakowie, członkiem korespondentem Pań- 
stwowego Instytutu Meteorologii w Warszawie, członkiem Rady Nau- 
kowej b. Zakładu Dendrologii i Pomologii PAN w Kómiku, członkiem 
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu i in. Człon- 
kostwo honorowe przyznały Mu PTB i PTL. 

W latach 1933—1935 był dziekanem Wydz. Rolniczo-Leśnego UP, 
a w latach 1935—1937 prodziekanem tegoż Wydziału; w latach 1953— 
—1956 był dziekanem, a w 1952/1953 r. prodziekanem Wydz. Rolnego 
WSR w Poznaniu. Na emeryturę przeszedł w 1960 r., jednak wykła- 
dał jeszcze do roku 1964 botanikę na Wydz. Technologii Drewna WSR. 

Prof. dr K. Stecki posiadał następujące odznaczenia: Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Śrzyż za Walkę o Polską Szkołę, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Honorową 
Odznakę TPPR, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę LOP, Złotą Od- 
znakę za Zasługi dla M. Poznania, Srebrną Odznakę Jubil. Numizmatyki 
Polskiej, Honorową Odznakę PTL, Medal Pamiątkowy Akademii Rol- 
niczej. 

W Zmarłym nauka polska traci wybitnego botanika, Tatry swego 
piewce. 

Cześć Jego Pamięci! 

Stanisław Król 
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