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KRONIKA

W lipcu 2022 r. minęła szósta rocznica śmierci 
Profesora Franciszka Kobryńczuka, anatoma i poety, 
jednej z ciekawszych postaci polskiej weterynarii. 
Kilka tygodni przed śmiercią Profesor poprosił mnie, 
abym zanotowała Jego opowieść: „W międzywojniu, 
gdy byłem kilkuletnim chłopcem, obserwowałem zej-
ście z tego świata starego konia. Stosunek gospodarza 
i sąsiadów do tego smutnego wydarzenia miał coś 
z celebracji umierającego człowieka. Konia leżącego 
we własnej stajni do ostatnich chwil życia odwiedzali 
znajomi. Głaskali go po spoconej głowie, podawali 
mu wodę i siano. A on miotał się w swym cierpieniu, 
chrapał. Przeżywał na nowo całe swoje życie podczas 
ciężkiej pracy na roli, w chwilach odpoczynku na 
pastwisku, w galopie. Konając, martwił się, jak oni 
poradzą sobie bez niego. Niekiedy wstępowała w niego 
otucha, że ta niemoc minie, a on wróci do zdrowia. 
Gdy na początku studiów na weterynarii kuzyn dał mi 
w prezencie utwór Feliksa Konopki1, w którym Poezja 
jest reporterem agonii tego pożytecznego zwierzęcia, 
skonstatowałem, że autor na pewno był świadkiem 
tego aktu biologicznego, którego obserwatorem byłem 
i ja”. Franciszek Kobryńczuk wręczył mi tekst długie-
go wiersza Feliksa Konopki, stanął przy oknie swego 
pokoju, tęsknym wzrokiem popatrzył na zieleniejące 
Pole Mokotowskie i unikając mojego spojrzenia, po-
wiedział: „Szkoda, że to już ostatnia wiosna w moim 
życiu…”. Istotnie, była to wiosna ostatnia.

Profesor zmarł w swoim warszawskim mieszkaniu 
29 lipca 2016 r., w maleńkim pokoju, który przez 
kilkadziesiąt lat był dla Niego całym światem. To 
tam powstawały poważne dzieła naukowe z zakresu 
weterynarii oraz żartobliwe wiersze dla dzieci. W tym 

 1 Feliks Konopka (1888-1982); tłumacz i poeta w okresie międzywojennym, 
pozostający w kręgu czasopisma „Czwartak”; przełożył m.in. utwory Johanna 
Wolfganga Goethego, Thomasa Manna, Franza Kafki. Ponadto autor prze-
kładów na język francuski dzieł Aleksandra Fredry (m.in. Zemsty), Jarosława 
Iwaszkiewicza (Lato w Nohant) i Jerzego Zawiejskiego. W 1981 r. opublikował 
wybór wierszy Skarbonki z rudej gliny. Wiersz Śmierć konia pochodzi z tomu 
Ostatnia jesień (Wydawnictwo Znak, Kraków 1972). Feliks Konopka opatrzył 
go dedykacją: „Nieodżałowanemu Władysławowi Janocie Bzowskiemu, Pułkow-
nikowi Ułanów Księcia Józefa, zamęczonemu w obozach niemieckich, Znawcy, 
Hodowcy, Miłośnikowi konia wiersz ten napisałem”. Pod wierszem figuruje 
data 1953 r. Tekst Franciszka Kobryńczuka pt. Śmierć konia Feliksa Konopki, 
wraz z wierszem, został opublikowany w „Biuletynie Północno-Wschodniej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej” 2016, nr 1 (59), s. 119-121.

pokoju nie było przedmiotów przypadkowych. Każdy 
miał jakieś znaczenie, o czymś opowiadał, coś przypo-
minał. Wśród nich były dwa obrazy. Jeden przedsta-
wiał dom rodzinny Profesora w Długich Grzymkach, 
otoczony barwnymi malwami, drugi miał charakter 
wielce osobliwy. Był to fragment chustki Jego matki 
oprawiony jak obraz, za szkłem. To najcenniejszy re-
kwizyt rozgrywającego się tu ziemskiego misterium. 
W tej chustce odwiedzała syna w więzieniu, do któ-
rego trafił jako uczeń szkoły średniej za działalność 
niepodległościową. Była też w niej w sanatorium 
w Zakopanem, gdzie leczył się na gruźlicę sponiewie-
rany w najcięższych więzieniach, m.in. we Wronkach 
i w Rawiczu. Dziś te przedmioty uczą się istnienia na 
nowo, już bez Profesora.

Prof. dr hab. n. wet. Franciszek Kobryńczuk (1929-2016) 
– anatom i poeta
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Zapytałam kiedyś Franciszka Kobryńczuka, jak 
daleko sięga Jego pamięć, jaki jest pierwszy świado-
my obraz z Jego życia, który powraca w dziecięcym 
wspomnieniu. Opowiedział mi wówczas pewne zda-
rzenie ze swojej rodzinnej wsi, z Długich Grzymek, 
gdzie po raz pierwszy zadziwiło się i zachwyciło serce 
dziecka. Miał wówczas kilka lat, sześć, a może siedem, 
nie więcej. Wstał o świcie, aby wypędzić krowy na 
pastwisko. Udał się na nadbużańską skarpę i… ujrzał 
ognistą kulę, wznoszącą się ponad lustro rzeki. To 
był wschód słońca widziany po raz pierwszy oczami 
wrażliwego dziecka. Przeżycie było tak silne, że stracił 
przytomność. Wschód słońca – wschód życia… Lecz 
w każdy początek wpisany jest koniec…

Wrażliwość wyniósł z domu, z wielodzietnej 
rodziny. Był dziesiątym, najmłodszym dzieckiem 
Stanisława Kobryńczuka i Marianny de domo Kursa. 
Urodził się 13 listopada 1929 r. w Długich Grzymkach 
nad Bugiem, w powiecie sokołowskim, gdzie rodzice 
prowadzili kilkuhektarowe gospodarstwo rolne. Jego 
rodzinna wieś, „położona w okolicy o glebie ubogiej, 
ale pięknej rozmaitością krajobrazu, jak Betlejem”, 
pozostała w Jego pamięci na zawsze, stając się źródłem 
inspiracji twórczych:

Moja wieś nad Bugiem leży,
na skraju lasu, pola i łąki.
Gdy byłem dzieckiem, to ileż przeżyć
doznałem tutaj. Stąd te skowronki,
szpaki, bociany, czajki i kosy,
jaskółki – całe to gwarne ptactwo
jeszcze mi dzisiaj jest za bogactwo,
jeszcze mam dalej jego nie dosyć.
Tu sarny obie – polna i leśna,
nie uciekały od nas swawolne.
Do szkoły z nami w pierwsze dni września
szły, lecz nie weszły, bo były wolne.

Pierwszą nauczycielką była matka, która zwracała 
uwagę chłopca na piękno nadbużańskiej przyrody, 
uczyła kochać ludzi i zwierzęta, odróżniać dobro od 
zła, co los pozwolił mu zweryfikować szybko. W po-
bliżu była Treblinka, gdzie w czasie II wojny świato-
wej śmiercią męczeńską umierali Żydzi z pobliskiego 

Kosowa i Nura. Franciszek wraz z ojcem dostarczali 
do Treblinki kontyngent ziemniaków. Pomagali też 
Żydowskim uciekinierom. Zastrzelonych w Jego wsi 
partyzantów z Armii Krajowej wkładał do trumien, 
w czym pomagali mu rówieśnicy, nadbużańscy pa-
stuszkowie, ponieważ Niemcy nie pozwalali czynić 
tego dorosłym. Ta mogiła w pobliskim lesie istnieje 
do dziś.

Trzy klasy szkoły powszechnej ukończył jesz-
cze w wolnej Polsce, pozostałe w czasie okupacji 
niemieckiej. W latach 1946-1950 uczęszczał do 
Samorządowego Ogólnokształcącego Gimnazjum 
w Sterdyni, gdzie – wychowany na literaturze roman-
tycznej i żądny przeżyć na miarę filomatów i filaretów, 
założył tajną organizację młodzieżową o charakterze 
niepodległościowym (1948-1950)2. Zakładając nie-
legalną organizację, wyraził swój sprzeciw wobec 
nasilającego się terroru, sowietyzacji kraju, ofensywy 
ideologicznej w szkole, kolektywizacji wsi. Uczniowie 
szukali sprawiedliwości na własną miarę i robili, co 
mogli, by stało się jej zadość. Za prowadzoną dzia-
łalność patriotyczną Franciszek Kobryńczuk został 
aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, osądzony 
wraz z kilkunastoma nieletnimi kolegami (byli młodsi 
od swoich wyroków) i skazany na dziesięć lat więzie-
nia3. Sześć lat spędził za kratami więzień Sokołowa, 
Warszawy, Rawicza4, Nowogardu i Wronek, dzieląc 
celę początkowo z AK-owcami (ci młodzież podtrzy-
mywali na duchu), później z więźniami kryminalny-
mi, co było szczególnie przykre. Stracił zdrowie, ale 
wiara pozwoliła Mu zachować nadzieję. Amnestia 
ogłoszona w 1956 r. przyniosła Mu wolność, ale 
zrehabilitowany został dopiero w 1997 r. wyrokiem 
Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 15 maja5 
i otrzymał status weterana walk o niepodległość Polski. 

 2 Franciszek Kobryńczuk o gimnazjum sterdyńskim napisał, iż był to „Uni-
wersytet Franciszka Krysiaka, brata rektora SGGW prof. Kazimierza Krysiaka. To 
była dla mnie świątynia, w której był mój wzlot do Aniołów i mój upadek”. Zob. 
Franciszek Kobryńczuk, Powroty do Hellady, [w:] Teresa Zaniewska, Hrabiowski 
biały dom. Gimnazjum w Sterdyni 1942-1950, Białystok 2004, s. 275-296.

 3 Historię sterdyńskiego gimnazjum i losy jej uczniów przedstawia książka 
Teresy Zaniewskiej Hrabiowski biały dom. Gimnazjum w Sterdyni 1942-1950, 
Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans Humana”, Białystok 2004.

 4 W Rawiczu Franciszka i jego kolegów powitano tak oto: „Witajcie bandyci! 
– przemówił sierżant Andrzej Kukawka. Jesteście w Rawiczu, a w Rawiczu ja 
rządzę. Rządy moje, jak chyba wiecie, są twarde. Tu nikt nie podskoczy. Z mojego 
pawilonu wychodzi się zwykle »nogami do przodu«. No, chyba, że będziecie 
lojalnymi więźniami i uznacie swoją minioną działalność za zbrodniczą. Tu 
jest żelazna dyscyplina. Tu jest wszystko na »baczność«, a jedyna odpowiedź 
więźnia brzmi: TAK JEST! Koniec z pajacowaniem. W Białym Pawilonie siedzi 
się w pojedynkę. Nie zezwalam na widzenia, prasę, paczki, wypiski. Spacer 
pojedynczo, po 15 minut. Książki dostaniecie jak leci, na wagę… cha, cha, cha. 
– Tu roześmiał się ze swojego, jak mniemał, pysznego dowcipu. Jak się potem 
okazało ten dowcip był zresztą prawdą. (…) Kukawka uwielbiał przemawiać… 
– Zdrowie zabierzemy, a jak nawet ktoś wyjdzie, to kalectwo i pełna ruina. To 
jest RAWICZ! Tu nie żartujemy, tu ręka sprawiedliwości Polski Ludowej was 
dopadnie (…)”. Zob. Janusz Horodniczy, Młodsi od swoich wyroków, Oficyna 
Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997, s. 110; Jacek Wołoszyn, Młodzież wyklęta 
– Konspiracyjne organizacje młodzieżowe, „Biuletyn IPN. Pismo o najnowszej 
historii Polski” 2019, nr 3, s. 7-19.

 5 Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, VIII Wydział Karny. 
Sygn. akt VIII – KO. 4960/94/Un. Odpis. Archiwum domowe Franciszka Ko-
bryńczuka.
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Maturę zdał jako ekstern w 1956 r., a w 1957 rozpoczął 
studia na Wydziale Weterynaryjnym SGGW, z przerwą 
na trzecim roku, kiedy leczył się w sanatorium przeciw-
gruźliczym w Zakopanem, gdzie poznał nauczycielkę 
z powiatu sejneńskiego, Jadwigę Annę Naumowicz, 
która w przyszłości została Jego żoną. W 1961 r., będąc 
studentem czwartego roku, podjął pracę w Katedrze 
Anatomii Zwierząt jako technik-stażysta. Studia ukoń-
czył w 1964 r. i został zatrudniony w Katedrze na sta-
nowisku asystenta. 28 czerwca 1972 r. uzyskał stopień 
doktora nauk weterynaryjnych (specjalność: anatomia 
zwierząt domowych i dzikich) na podstawie dysertacji 
Budowa połączeń kości kończyn miednicznych żu-
bra – Bison bonasus, przygotowanej pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Kazimierza Krysiaka. Od tej chwili do 
1986 r. pracował w Katedrze jako adiunkt. 27 maja 
1986 r. habilitował się na podstawie rozprawy Wpływ 
inbredu na kształt i wielkość szkieletu żubra. W tym 
samym roku objął stanowisko docenta. 20 października 
1994 r. otrzymał tytuł profesora nauk weterynaryjnych. 
Nominację odebrał w Belwederze 24 grudnia 1994 r. 
z rąk prezydenta Lecha Wałęsy. 1 grudnia 1999 r. został 
profesorem zwyczajnym. W latach 1994-2000 pełnił 
funkcję kierownika Katedry Anatomii Zwierząt.

Prowadzone przez Profesora Franciszka Kobryńczuka 
badania dotyczyły rozwoju pozapłodowego aparatu 
ruchu żubra, z uwzględnieniem wpływu płci, środowi-
ska, linii hodowlanej oraz hodowli w pokrewieństwie 
(inbredu); narządów ruchu innych zwierząt dzikich 
i udomowionych: jeleni, żubroni (krzyżówka żubrów 
i bydła domowego), bydła domowego, szczególnie 
z przerostem mięśniowym (doppelendrów) oraz koni. 
Badania biometryczne przeprowadzone na koniach 
sportowych pozwoliły opracować metodę służącą 
prognozowaniu przydatności koni do wyczynu spor-
towego, wyjątkowo trafna dla dyscypliny WKKW. 
Wśród zainteresowań badawczych Profesora znalazły 
się także: obserwacja wymiarów jelita dzika i świni 
domowej – zwierząt pogrupowanych w zależności 
od rodzaju pożywienia i środowiska, opracowanie 
analizy morfologicznej wzorca polskiego owczarka 
nizinnego (PON-a). Przedmiotem badań były również 
analiza szczątków kostnych zwierząt z wykopalisk 
archeologicznych oraz analiza przypadków zmian 
patologicznych w organizmie zwierząt6.

Profesor opublikował ponad 70 prac oryginalnych, 
m.in. Muscle belly volume of the pesjoints on the 
European bison, „Acta Theriologica” 1975, 20, 12; 
Joints and ligaments of hind-limbs of the European 
bison in its postnatal development, „Acta Theriologica” 
1975, 21, 4; The influence of inbreeding on the shape 
and of the skelet on the European bison, „Acta 
Theriologica” 1985, 30, 25. Ostatnie dwie prace, do-
tyczące czaszek żubrów białowieskich (współautor-
stwo prof. dr hab. Małgorzata Krasińska i dr Tomasz 
Szara) ogłosił w 2000 r. w „Ann. Zool. Fennici” 45 

 6 Zob. Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny, t. II H-Ł, red. Marek 
Halawa, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Warszawa 1999, s. 357.

(Finlandia) Ponadto był autorem ponad 200 artykułów 
popularnonaukowych przeznaczonych dla młodzieży. 
Przygotował również podręcznik Anatomia zwierząt, 
wydany przez PWN, uhonorowany nagrodą Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu7. Otrzymał też nagrody: 
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (za 
badania naukowe – 1982) oraz Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Anatomicznego8; piętnasto-
krotnie w latach 1968-2000 za prace naukowe i dydak-
tyczne nagrodził Go Rektor SGGW. Odznaczony został 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej i Złotą Odznaką „Zasłużony dla 
SGGW”.

Profesor Franciszek Kobryńczuk całe życie za-
wodowe poświęcił badaniom dotyczącym anatomii 
żubra. Czuł się z tym zwierzęciem związany w sposób 
szczególny i zawsze podkreślał „wspólne z żubrem 
dzieciństwo. Czuję sentyment do żubrów urodzonych 
w okresie międzywojennym”, wyznaje. „Jesień to 
czas, kiedy do Białowieży sprowadzono pierwsze 
egzemplarze tych zwierząt. Dzień 13 listopada tej je-
sieni, to chwila mojego przyjścia na świat w Długich 
Grzymkach nad Bugiem. To jednocześnie ten sam 
dzień, w którym padł w ogrodzie zoologicznym 
w Sztokholmie 16-letni Bill (Tor. nr rod. 87), ojciec 
dwóch samic Biserty (93) i Biscay (161) – matek, które 
dały życie pierwszym żubrom linii nizinno-kaukaskiej 
i białowieskiej. Jestem związany z tymi największymi 
dzikimi ssakami Polski przez zawód anatoma. Można 
powiedzieć, że po kostnych szczątkach tych zwierząt, 
jak po drabinie piąłem się w karierze naukowej”9.
Profesora fascynowała także historia żubrów, w któ-
rej odnotowano, iż w V wieku n. e. zniknęły one 
z Wysp Brytyjskich oraz z Półwyspów – Apenińskiego 
i Iberyjskiego. Tysiąc lat później spotkać można było 

 7 Tamże.
 8 Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy, Polski Instytut 

Biograficzny, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 348.
 9 Franciszek Kobryńczuk, Moja pieśń o żubrze, [w:] Moje spotkania z żubrami, 

red. E. Jabłońska, Białowieża 2004, s. 116.
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je jedynie w czterech puszczach rozciągających się na 
terenie Rzeczypospolitej. Od dziewiętnastego wieku 
jedynym miejscem ich występowania była Puszcza 
Białowieska, gdzie przed I wojną światową żyło około 
siedmiuset żubrów. Po wojnie ocalało zaledwie dzie-
więć. Pozostałe padły ofiarą przemieszczających się 
wojsk i kłusowników.

W 1919 r. rząd polski powołał specjalną komisję, 
która miała podjąć prace nad ochroną żubra. Gdy 
w kwietniu 1919 r. jej członkowie przyjechali do 
puszczy, znaleźli świeże ciało ostatniego z żubrów 
żyjących na wolności, który zginął z ręki kłusowników. 
Przypomniano wówczas komisji o kilkudziesięciu 
żubrach podarowanych ogrodom zoologicznym na 
przełomie XIX i XX wieku. Z wyselekcjonowanych 
spośród nich zwierząt udało się odtworzyć ten gatunek. 
Głównym ośrodkiem hodowli żubrów stała się Puszcza 
Białowieska. To właśnie tu zjeżdżają się specjaliści 
z całej Europy, by wymienić swe doświadczenia, wy-
niki badań i obserwacje prowadzone nad tymi zwie-
rzętami. Tu prowadzi się również światową Księgę 
Rodowodową tego gatunku. W Białowieskim Parku 
Narodowym istnieje pokazowy rezerwat, gdzie można 
zobaczyć jego dostojnych przedstawicieli. Większość 
żubrów białowieskich żyje jednak na wolności.

Żubrowi w podzięce (za zdobyte na jego budowie 
stopnie i tytuły naukowe) Franciszek Kobryńczuk po-
święcił osobny tom wierszy zatytułowany Rysowanie 
żubra10, gdzie uwiecznił swego rogatego przyjaciela 
w wielu wierszach, tych adresowanych do najmłodsze-
go czytelnika i w tych przeznaczonych dla dorosłych. 
W jego dorobku poetyckim złożyły się one na osobny 
nurt liryki refleksyjnej, inspirowanej doświadczeniami 
zawodowymi. Obecność żubra w literaturze poprze-
dziły najróżniejsze rodzaje ludowej narracji ustnej 
o charakterze pieśni oraz znana Carmen… de statura 
feritatea cve natione bisontis (1523) czyli słynna Pieśń 
o żubrze11 Mikołaja Hussowczyka vel Hussowskiego 
(ur. 1475-1485 (?) – zm. po 1533), niezwykle cie-
kawa i oryginalna, podobnie, jak i okoliczności jej 
powstania. Wieść o egzotycznym zwierzęciu, żubrze, 
żyjącym w polskich puszczach, dotarła do papieża 
Leona X. Przebywający wówczas w Rzymie Erazm 
Ciołek, chcąc zrobić papieżowi niespodziankę, za-
mówił u wojewody wileńskiego Radziwiłła i polecił 
dostarczyć do Rzymu wypchany okaz zwierzęcia. 
Jednocześnie namówił też swego protegowanego, 
Mikołaja Hussowczyka, do napisania poematu o żu-

10 Franciszek Kobryńczuk, Rysowanie żubra, Białowieski Park Narodowy, 
Białowieża 2009, ss. 80. Na stronie redakcyjnej książki czytamy: „Tomik wydano 
z okazji 80. rocznicy (1929-2009) ponownego wprowadzenia żubrów do Puszczy 
Białowieskiej”.

11 Mikołaj Husowczyk, Carmina, wyd. J. Pelczar, Kraków 1984, CAPPL, t. 6; 
Poemat o żubrze, przeł. Jan Kasprowicz (opubl. w t. 20 Dzieł), Warszawa 1931; 
Mikołaj Hussowski, Pieśń o żubrze, jego postaci, dzikości i o polowaniu na niego. 
Wydanie wielojęzyczne powstałe z inicjatywy i pod redakcją Stowarzyszenia 
Uroczysko, Supraśl 2007; zob. też: J. Pelczar, Mikołaj Hussowski, jego życie 
i dzieło. Ustęp z dziejów humanizmu w Polsce, Kraków 1900; J. Krókowski, Mi-
kołaja Hussowskiego „Carmen de bisonte”, Wrocław 1959; C. Backvis, Mikołaj 
z Hussowa, [w:] tegoż: Szkice o kulturze staropolskiej, Warszawa 1975.

brze. Papież zmarł, żubr do Rzymu nie dotarł, lecz 
Pieśń o żubrze „uszła cało”, stanowiąc po dziś dzień 
dowód wzorowego opanowania języka i metryki ła-
cińskiej12. I tak krokiem ociężałym wędruje żubr już 
kilka wieków na kartach literatury polskiej. Kolejną 
kartę zapisał Franciszek Kobryńczuk. Żubra uczynił 
bohaterem swoich licznych wierszy, malując słowami 
jego serdeczny portret, na którym ten niekoronowany 
król puszczańskich ostępów odsłania swoje prawdzi-
we oblicze. W jednakowym stopniu dotyczy to i jego 
charakteru i szaty. Najważniejszy jest rodowód, gdyż 
prawdziwy król nie może być przecież znikąd. Król – 

żubr ma w świecie poetyckim Franciszka Kobryńczuka 
(a także realnie) dobrze udokumentowane pocho-
dzenie, sięgające kilku pokoleń wstecz. Rodowód 
króla puszczy nadzwyczaj przejrzyście wyłożył poeta 
w wierszu tak właśnie zatytułowanym. Równie ważna, 
jak rodowód, jest również prezencja, wszak przysłowie 
powiada (a one są mądrością narodów): „Jak cię widzą, 
tak cię piszą”. A zatem żubra „skóra wpada w odcień 
bury/nie ma łat, gdy krowie nie brak/No bo żubr, to 
król nie żebrak”. A ponadto:

Żubr swą głowę nosi nisko,
choć jest królem. Na urzędzie
dla tych, co na stanowiskach,
niech przykładem mądrym będzie!

Z kolejnych strof dowiadujemy się, że jest władcą 
dobrym i sprawiedliwym, cieszącym się powszech-
nym szacunkiem mieszkańców puszczy. Następnie 
poznajemy budowę żubra, dostajemy odpowiedź na 
pytanie, skąd wziął się garb. Dowiadujemy się, co 
jada na śniadanie, a co na obiad. Zyskujemy też cen-
ną wiedzę, że żubrówka nie dla żubra jest, lecz dla… 
leśniczego! Portret żubra maluje poeta na tle Puszczy 
Białowieskiej z całym bogactwem jej skrzydlatych 
(i nie tylko) mieszkańców, co sprawia, że lektura 
tych wierszy to doskonała, sprawiająca przyjemność 
lekcja biologii i zoologii. Przejawia się na kartach 
tej książki plejada stworzeń (jedno dziwniejsze od 
drugiego) dużych i małych, od potężnego żubra po 
maleńką ryjówkę i rośliny, których imienia wymówić 

12 Teresa Zaniewska, Vivat bison bonasus!, „Biuletyn Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej” 2010, nr 1, s. 48-50.
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nie sposób. Wiersze te pełnią funkcję estetyczną, ale 
także dydaktyczną i poznawczą, co jest szczególnie 
ważne w odniesieniu do najmłodszego czytelnika, któ-
ry przy okazji pobiera „bezbolesną” lekcję ortografii, 
poznając piegże i strzyżyki, kukułki i jerzyki, ryjówkę 
i rohatyńca, turzycę i nasięźrzał, który ma moc wielce 
magiczną, chociaż to tylko drobny przykład bogactwa 
ortograficznych pułapek, które czyhają na ucznia. 
Franciszek Kobryńczuk to poeta nieustannie zaskaku-
jący czytelnika na różnych poziomach i płaszczyznach 
uprawianej przez siebie sztuki. W jednakowym stopniu 
zadziwiają niekonwencjonalne, nieoczekiwane puenty, 
ale także krytyczne sądy, ubrane w poetycką szatę, 
odnoszące się do realnej rzeczywistości. Zachwycają 
żywe dialogi, urozmaicony rytm, oryginalne metafory 
i ciekawe puenty, celny dowcip, przystępna forma 
wiersza.

Franciszek Kobryńczuk jako poeta zadebiutował 
w pisemku dla najmłodszych „Miś” w 1958 r. wier-
szykiem Sowa:

Siedzi sowa na kominie,
a z komina dymek płynie.
Idzie bury kot po dachu.
Oj, napędzi sowie strachu!

Jego dobrym duchem na niwie poetyckiej był 
Czesław Janczarski, redaktor „Misia”. Gdy przed laty 
przedstawił mu nieśmiało swoje pierwsze poetyckie 
próby, Janczarski ocenił je surowo i gdy początkujący 
poeta, cofając się do drzwi, przepraszał, że zabiera mu 
cenny czas, redaktor powiedział: „Ma pan talent, proszę 
pisać, a wierszyki o sowie i kocie zobaczy pan już w naj-
bliższym numerze »Misia«”. Od 1970 r. należał już do 
zespołu autorów systematycznie piszących w „Misiu”, 
obok Janiny Porazińskiej, Marii Kownackiej, Ewy 
Szelburg-Zarembiny, Czesława Janczarskiego, Wandy 
Chotomskiej i Jana Sztaudyngera. Tak zaczęła się 
droga wiodąca na Parnas. Dziś wiersze dla dzieci 
Franciszka Kobryńczuka to klasyka, obok mistrzów 
takich, jak Jan Brzechwa i Julian Tuwim, bo bez wąt-
pienia jest im równy. Jego wiersze dla dzieci nawiązują 
do najlepszych tradycji polskiej poezji dziecięcej. 

Przez wiele lat współpracował ze „Świerszczykiem”, 
„Płomyczkiem”, „Płomykiem”, „Małym Apostołem”, 
„Kwakiem”, „Domowym Przedszkolem”, „W słoń-
cu” oraz „Promykiem” (Kanada). Wydał ponad 40 
książek poetyckich dla dzieci i dla dorosłych, m.in.: 
Jesienny mrok (1994), Przydrożnym brzozom (1996), 
Białowieski Skrzat Królewski (1999), Laury i laurki 
(2000), Nad kołyską skrzatów (2004), Monieckie ba-
śnie (2005, 2006, i 2008 – przekład na język hiszpań-
ski), Zabłudowskie baśnie (2006), Nadbiebrzańskie 
robaczki (2007), Dębowe opowieści (2007), O pięknej 
Oksanie i jej rycerzu (2008), Powroty do gniazda 
(2008), Wesołe Nadbuże (2008) oraz Rysowanie 
żubra (2009). Jest autorem eseju Z księdzem Janem 
Twardowskim rozmowa o zwierzętach, który wszedł do 
kanonu lektur studentów polonistyki. Jako poeta-bio-
log przeanalizował w nim udział zwierząt w twórczości  

W obszernym eseju Moja pieśń o żubrze13 Franciszek 
Kobryńczuk o swoich dwóch skrzydłach, dzięki 
którym wzniósł się na szczyty nauki i sztuki, wete-
rynarii (anatomii) oraz literatury (poezji), napisał: 
„Uformował mnie Pan Bóg z dwóch rodzajów gli-
ny – jednej, z której lepi się naukowców, i drugiej, 
przeznaczonej dla poetów. Nierówno obdarzył obie 
części duszą i rozumem. Dla jednej zakład naukowy 
jest normalnym zakładem karnym, dla drugiej – swa-
wolne latanie w obłokach i po puszczy – zwykłym 
próżniactwem”.

13 Tamże, s. 123-124. 
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księdza, ich symbolikę oraz prawdę o nich jako o środ-
kach poetyckiego wyrazu. Jego twórczość dla dzieci 
była tematem czterech prac magisterskich obronionych 
na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie 
Warszawskim oraz w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego. Napisał słowa czterech piosenek dla dzie-
ci. Jego opowiadania prozą i wierszem trafiły na karty 
podręczników szkolnych i są lubiane przez uczniów. 
Był dobrym tłumaczem – przełożył tomik wierszy 
białoruskiego poety Jana Czykwina Odpoczynek 
przy wyschniętym źródle; na łamach „Czasopisu” 
scharakteryzował twórczość Wiktora Szweda, poety 
piszącego w języku białoruskim dla dzieci i dorosłych. 
Wielokrotnie był zapraszany do szkół podstawo-
wych oraz instytucji zajmujących się promowaniem 
twórczości dla dzieci (m.in. domy kultury, wydziały 
pedagogiczne wyższych uczelni). Odbył kilkadziesiąt 
spotkań autorskich na terenie całego kraju. Za swoją 
twórczość literacką został uhonorowany członkostwem 
Związku Literatów Polskich.

W osobowości Profesora harmonijnie łączyły się 
różne role, w których występował – uczonego, na-
uczyciela-wychowawcy, dydaktyka, poety, wielkiego 
społecznika. Po śmierci Prymasa Tysiąclecia współ-
organizował Społeczny Komitet Utworzenia Muzeum 
i Budowy Pomnika Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w Zuzeli, w jego ro-
dzinnej wsi. Od 1985 r. pełnił funkcję sekretarza tego 
Komitetu. Przez kilkanaście lat był redaktorem naczel-
nym „Agricoli”, pisma SGGW, przez trzy kadencje 
wiceprezesem Towarzystwa Polsko-Szwajcarskiego.

Losy Profesora Franciszka Kobryńczuka przez 
osiem dziesięcioleci splatały się z losami Polski, co 
miało przemożny wpływ na Jego drogę życiową, 
rozwój i osiągnięcia. Nie bez przyczyny uroczystości 
zorganizowanej w SGGW z okazji 80. rocznicy urodzin 
Profesora, towarzyszył osobliwy rekwizyt – walizka 
(model z lat pięćdziesiątych) „pokryta łzami i kurzem”, 
w której uczony i poeta zamknął cały swój bagaż. Ta 
studencka walizka została uwieczniona przez poetę 
w wierszu, o którym bez przesady można powiedzieć, 
iż to utwór kultowy. Inspirowany jest przeżyciami 

autora, ale opowiada nie tylko o Jego biografii indywi-
dualnej, lecz o losach całego powojennego pokolenia 
i drodze pełnej trudu, którą musiało przebyć:

Matce wydarty z uścisku
i śmierci wydarty gwałtem,
jadę po życia urwisku
pociągiem, tramwajem, autem…
Przebywa ze mną podróże
tak zawsze miła i bliska,
pokryta łzami i kurzem
moja studencka walizka.
Matczyną ręką koszule
złożone z troską w niej leżą.
Pachną krochmalem, miłością,
dobrocią czystą i świeżą.
Co dzień otwieram z radością
te zamki bliskie, znajome.
To jakbym witał się z matką,
to jakbym witał się z domem.
Nieraz jej wnętrzu powierzę
uczucia szczere i czyste.
Tak lubię i kocham szczerze
moją ubogą walizkę.
Lecz nieraz w szarej godzinie
cichutko sobie zapłaczę,
że przecież to wszystko minie,
że w życiu będzie inaczej,
że poprzez małe szyb kratki
dzień przyjdzie z czerwona zorzą –
dzień, kiedy to już nie matki
ręce bieliznę w niej złożą14.

Pogrzeb Profesora Franciszka Kobryńczuka odbył 
się 1 sierpnia 2016 r. Ulewnym deszczem żegnała 
Go Warszawa, gdy po nabożeństwie żałobnym wyru-
szał w swą ostatnią ziemską podróż do podlaskiego 
Ceranowa, gdzie spoczął na miejscowym cmentarzu. 
Ceranów otworzył słoneczne ramiona u progu błękit-
nego nieba. Deszcz poszedł precz, niby „piąta klepka 
z beczki”15, a „generał ze swym wojskiem”16 zaciągnął 
honorową wartę. Franciszek Kobryńczuk w poetyckim 
słowie ożywiał nadbużańskie lasy, pola i łąki, tatarak 
i mech. Z mgły, porannej rosy i snu budził świerszcze, 
ważki i trzmiele, motyle, biedronki, leśne muszki 
i komary. Ta niezwykła orkiestra przygrywa Mu dziś 
do wiecznego snu…

14 Franciszek Kobryńczuk, Studencka walizka, [w:] tegoż: Laury i laurki, 
Suwałki 2000, s. 22.

15 Nawiązanie do wiersza F. Kobryńczuka Piąta klepka, [w:] tegoż: Szedł 
jesienny mrok, Białystok 1994, s. 25.

16 Nawiązanie do wiersza F. Kobryńczuka Krasnal generał, [w:] tamże, s. 9.


