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MARIAN TYMIŃSKI 

Odsłonięcie głazu pamiątkowego ku czci prof. dra Romana Kobendzy 

Открытие памятного камня в честь проф. докт. Романа Кобендза 

Unveiling of the memorial stone in honor of Prof. Dr Roman Kobendza 

W dniu 27 pazdziernika 1968 r. w Kampinoskim Parku Narodowym 

odbyła się: uroczystość odsłonięcia głazu poświęconego pamięci dra 

R. Kobendzy. Głaz ten wzniesiony staraniem Polskiego Towarzy- 

stwa Leśnego, Ligi Ochrony Przyrody i dyrekcji Kampinoskiego Parku 

Narodowego, usytuowano na terenie rezerwatu Krzywa Góra w nad- 

leśnictwie Kromnów, przy wspaniałym, kilkusetletnim dębie — zabytku 

przyrody. 
Na tej uroczystości licznie byli zgromadzeni, obok rodziny prof. dra 

R. Kobendzy, jego przyjaciele, współpracownicy, wychowankowie, 

przedstawiciele organizacji naukowych i zawodowych oraz pracownicy 

Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Po powitaniu uczestników uroczystości przez gospodarza terenu — dy- 

rektora KPN inż. J. Szymczaka, przemawiali: wiceprzewodniczący 

Państwowej Rady Ochrony Przyrody — min. J. Bieńkow ski, prze- 

wodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego prof. dr 

Fr. Krzysik, naczelny konserwator przyrody doc. dr T. Szczęsny, 

dając wyraz uznania wielkim zasługom prof. dra R. Kobendzy dla 

  
Ryc. 1 Głaz — pomnik ku czci pamięci prof. dra Romana Kobendzy 
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nauki polskiej, kreslac dzieje jego pracowitego zycia oraz sylwetke — 
jako wnikliwego, o głębokiej wiedzy badacza florystę, obdarzonego twór- 
czą inicjatywą podejmowania nowych zagadnień badawczych, utalento- 
wanego pedagoga i wychowawcy młodzieży, pioniera idei ochrony przy- 
rody i inicjatora założenia Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Jego działalność naukowa obejmowała wiele zagadnień z dziedziny 
ilorystyki, fitosocjologii, dendrologii, ekologii, biologii roślin i ochrony 
przyrody. , , 

Dorobek naukowy i publicystyczny 43 lat pracy prof. dra R. Koben- 
dzy stanowi trwały wkład do rozwoju nauki polskiej. Jako wykładowca 
botaniki leśnej na Wydziale Leśnym w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i autor wielu prac florystycznych związanych 
z lasem, w znacznej mierze przyczynił się do rozszerzenia podstaw. nauk 
leśnych. 

Przytoczone niżej przemówienie prof. dra F. Krzysika jest najle- 
pszym wyrazem czci dla pamięci prof. dra R. Kobendzy. 

Szanowni Goście, Drogie Koleżanki i Koledzy! 

Jednym z najdziwniejszych zjawisk przyrody jest myśl ludzka, prze- 
jawiające się w różnych formach i różnych postaciach. Może ona stanowić 
niedostępny dla otoczenia twór osobisty, może przejawiać się w słowie, 
piśmie i druku, może stanowić natchnienie, którego wyrazem są dzieła 
sztuki lub stanowić zaczątek twórczych koncepcji, realizowanych w dłu- 
gich okresach. 

Kampinoski Narodowy Park istnieje od niedawna. Powołany do życia 
w 1959 r. zbliża się do swego dziesięciolecia. Jego początkowe ogniwo 
wynika z twórczej koncepcji prof. Kobendzy, który w 1922 r. wszedł 
do Puszczy Kampinoskiej szukając tu terenu do Swych badań i dociekań 

przyrodniczych. 

Profi. Kobendza umiał czytać i rozumieć tajniki przyrody, umiał 
odczuwać je tak, jak humanista odczuwa życie. Znalazł w Puszczy zagad- 

nień tak wiele, że nie zdołał opracować ich do końca życia. Fragmenta- 

ryczne początkowo badania zamieniły się wkrótce w serię systematycz- 

nych dociekań, prowadzonych wspólnie z małżonką — prof. Jadwigą 

Kobendziną. W Miarę postępu badań budziło się przeświadczenie 

o potrzebie zabezpieczenia resztek Puszczy przed zagładą. Stąd wzięły 

początek zabiegi o ochronę jej najbardziej cennych zakątków. W latach 

1936—1939 powstały pierwsze cztery rezerwaty o łącznym obszarze ponad 

600 ha. W 1937 r. profesor Kobendza wysunął projekt objęcia całej 

Puszczy statutem Parku Narodowego. 

Okres okupacji przerwał studia i wdrożone starania. Podjęto je 

z wzmożonym wysiłkiem bezpośrednio po wojnie. Ich wyrazem były pro- 

wadzone w latach 1952—1954 badania zespołowe z udziałem studentów 

Uniwersytetu Warszawskiego. Szczegółowa analiza dała podstawy do 

opracowania projektu Parku i związanych z nim aktów prawnych. | 

Myśl przewodnią i główny motyw wieloletnich zabiegów stanowiło 

przeświadczenie o unikalnej wartości występujących na terenie Puszczy 

elementów przyrodniczych, było przekonanie o możliwości ześrodkowania 

w jednym obiekcie kompleksu badań naukowych i zadań rekreacyjnych 

dla ludności Stolicy. Pogląd ten został potwierdzony przez życie. W 1951 
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toku osiedlono na terenie Puszczy Zakład Ekologii Polskiej Akademii 
Nauk, prowadzący tu badania w skali krajowej i o zakresie międzynaro- 
dowym. Obok niego prowadzi tu badania 10 innych instytutów i zakła- 
dów, przynależnych do różnych instytucji naukowych. Jako teren wy- 
poczynku Park Kampinoski odgrywa coraz większą rolę w rozwoju 
wielkomiejskiego obszaru Stolicy. 

Nie chcę i nie potrafiłbym scharakteryzować wielokierunkowej dzia- 
łalności, ani naszkicować sylwetki profesora Romana Kobendzy. 
Ograniczę się do przypomnienia, że profesor Kobendza był autorem 
161 publikacji, w tym 54 oryginalnych prac naukowych. Niedokończone 
materiały znajdują się w stadium opracowywania. W 1954 r. profesor 
Kobendza został odznaczony orderem Odrodzenia Polski, w 1955 r. 
— na wniosek Polskiego Towarzystwa Leśnego — wyróżniony Nagrodą 
Państwową za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii. We wspomnie- 
niu mym widzę profesora Kobendzę jako Człowieka wielkiej wiedzy 
i wielkiego umysłu, jako Człowieka przypominającego ludzi renesansu, 
którzy rozumieli wartość piękna i wartość nauki, umieli sięgać myślą 
wprzód i tworzyć nieprzemijające wartości. 

Miarą wartości człowieka jest wspomnienie, jakie po Nim zostanie. 

Głaz granitowy, przed którym stoimy nie jest pomnikiem. Pomnik 
wzniósł sobie profesor Kobendza własnymi rękami składając Odro- 
dzonej Polsce dar w postaci powołanego do życia w 1959 r. Parku Kam- 

pinoskiego. Wyryty w granicie napis to wyraz uznania i wspomnienia 
jakie wśród nas jpozostaje po Człowieku, który przyrodę rozumiał i uko- 

chał, który umiał tworzyć nowe wartości i dla Kraju dobrze pracować. 
Wspomnienie zawsze dobre, jasne i promienne. 

  
Ryc. 2. Min. J. Bieńkowski odsłania głaz — pomnik ku czci prof. dra 

Romana Kobendzy 
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