
Ogólny widok na Kazimierz nad Wisłą; stosunki fitosocjologiczne na 
tarasach wiślanych były ważnym polem zainteresowań Romana Kobendzy, 
1935, Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 16 

Warszawskie Łazienki; Roman Kobendza wiele uwagi poświęcał warszawskim 
parkom, publikując przewodniki florystyczne i drzewoznawcze; napisał m.in. 
Przewodnik florystyczny po okolicach i parkach Warszawy (Warszawa 1922), 
był autorem opisów Parki Warszawy i jej okolic, zapoczątkowanych w 1930 r. 
na łamach „Roczników Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego” we Lwowie; 
wydał systematyczny wykaz roślin drzewiastych Parku Ujazdowskiego i Parku 
im. Paderewskiego, 1934, Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–
299, j. 27, p. 23

Roman Kobendza (1886–1955) 
w Nadleśnictwie Łańsk (w białej koszuli); 
podejmował w swojej naukowej pracy 
zagadnienia fitosocjologii, dendrologii 
oraz botaniki leśnej, prowadził dokładne 
badania botaniczne Puszczy Kampinoskiej 
i jako pierwszy wysunął projekt ochrony 
puszczańskich obiektów; odkrył i zbadał 
źródła rzeki Łyny koło Nidzicy na Mazurach; 
w latach 1945–1949 był zaangażowany 
w prace Państwowej Rady Ochrony Przyrody 
jako wiceprzewodniczący Komitetu Ochrony 
Przyrody w Warszawie, organizował sieć 
delegatów w terenie, przeprowadzał 
kontrole rezerwatów; szczególnie wiele 
uwagi poświęcił wówczas zagadnieniom 
ochrony przyrody Ziem Odzyskanych, przede 
wszystkim Pojezierza Mazurskiego, publikując 
m.in. Jezioro Łuknajno terenem chronionym, 
1945, Materiały Romana i Jadwigi 
Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 24

Śliwa kwitnąca w parku uczelnianym Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie; Roman Kobendza od 
1921 r. pełnił czynności asystenta Zakładu Botaniki SGGW, najpierw jako 
demonstrator, następnie młodszy asystent (1923–1926) i starszy asystent 
(1926–1931); w okresie od 1930 do 1939 r. prowadził wykłady i ćwiczenia 
z drzewoznawstwa na Wydziale Ogrodniczym SGGW; zorganizował od 
podstaw Zakład Drzewoznawstwa SGGW z prawem kierowania pracami 
magisterskimi, 1935, Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN,  
III–299, j. 27, p. 38 

Materiały zielnikowe Romana Kobendzy; fragment wykazu gatunków 
roślin zielnych wraz z oznaczeniem stanowisk i daty; Roman Kobendza 
był jednym z najlepszych florystów w kraju, zanotował i opisał szereg 
nowych gatunków roślin w Polsce; od 1926 r. pełnił obowiązki starszego 
asystenta, a następnie adiunkta Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego, przed 1939, Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, 
APAN, III–299, j. 21

Szkice liści topoli białej; Roman Kobendza 
jako pierwszy opisał gatunek lipy 
szczególnie cennej do nasadzeń ulicznych, 
tzw. lipy warszawskiej, będącej mieszańcem 
lipy srebrzystej z innym, nieustalonym dotąd 
gatunkiem, b.d., Materiały Romana i Jadwigi 
Kobendzów, APAN, III–299, j. 26

Kolekcja szklanych negatywów 
Romana Kobendzy; płytki przechowywane 
są w kopertach podpisanych przez autora 
datą i stanowiskiem fotografowanego 
obiektu; koperty są umieszczone 
w pudełkach przeznaczonych 
poszczególnym stanowiskom; Roman 
Kobendza był fotografem amatorem, 
utrwalającym wielkoformatowym aparatem 
na szklanych kliszach roślinność ziem 
polskich od wybrzeża bałtyckiego aż po 
Zaleszczyki, 2017, fot. K. Słojkowska

Brzoza czarna w lesie Sieraków w Puszczy Kampinoskiej; Roman Kobendza 
był członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz Polskiego 
Towarzystwa Dendrologicznego; w 1945 r. jeszcze prawie na dymiących 
gruzach Warszawy zorganizował pierwszy powojenny zjazd członków PTB, 
1934, Materiały Romana i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 8

Puszcza Kampinoska; Roman Kobendza uzyskał stopień doktora filozofii 
25 czerwca 1926 r. na podstawie rozprawy Stosunki fitosocjologiczne Puszczy 
Kampinoskiej; w 1937 r. wspólnie z żoną Jadwigą w Biurze Planowania 
Regionalnego w Warszawie zgłosili projekt stworzenia na terenie puszczy parku 
narodowego, który ostatecznie powstał w 1959 r., 1925, Materiały Romana 
i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 19

Kostrzewa owcza (Festuca ovina), Korfowe 1931, Materiały Romana 
i Jadwigi Kobendzów, APAN, III–299, j. 27, p. 19
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