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W uznaniu zasług Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego  

dla polskiej sztuki, polskiej 
niepodległości i polskiej 

kultury,  

w 100-lecie jego urodzin, 

 Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej  

ogłosił  

rok 2021 Rokiem Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego. 

 skiego 

100 -lecie urodzin 
Krzysztofa Kamila  
Baczyńskiego 
- wielkiego polskiego 
poety, który walczył i 
zginął za ojczyznę.  



•Krzysztof Kamil Baczyński 

to najwybitniejszy przedstawiciel 
poetów pokolenia Kolumbów 

-pokolenia, które swoje życie 
poświęciło Ojczyźnie. 

Czy to była kula, synku, czy to serce 
pękło? 
 
   Elegia o… (chłopcu polskim), 1944 



•Krzysztof Kamil Baczyński 
urodził się 22 stycznia 1921 
roku w Warszawie. 

 

•Od wczesnej młodości 
wyróżniał się niezwykłym 
talentem literackim i 
plastycznym.  
 

 

Tajemnice przesypując w 
sobie 
Jak w zamkniętej kadzi 
ziarno, 
Jechali Trzej Królowie 
Przez ziemię rudą i skwarną  



Akwarele Kamila Krzysztofa Baczyńskiego 

Do dzisiaj zachowało się 
kilkaset rysunków i grafik 
Baczyńskiego. Są to 
ilustracje do 
poszczególnych wierszy 
poety, projekty okładek 
własnych tomików, 
kolekcja rysunków z psem 
Baczyńskiego, studium 
kocich łebków czy rysunki o 
tematyce orientalnej. 
 



Baczyński uwielbiał rysować „od zawsze” i już w jego 
dziecinnych rysunkach było widać, że ma w tej 
dziedzinie ponadprzeciętne zdolności.  
 
Jego nauczycielka tak wspomina małego Krzysia: . 
Bardzo lubił rysować, ponosiła go fantazja, ilustrował 
tylko przez siebie zrozumiałe bajki, a kiedy opowiadał 
ich treść, to gorzały mu jego piękne sarnie oczy. 
  

 

 





• " 

Oto jest chwila bez 
imienia 
wypalona w czasie jak w 
hymnie. 
Nitką krwi jak struną – za 
wozem 
wypisuje na bruku swe 
imię.  



Zaangażował się w 
działalność 
konspiracyjną. Jako 
żołnierz Armii Krajowej 
służył w dwóch 
harcerskich batalionach, 
które zapisały się 
złotymi zgłoskami w 
historii Polski: najpierw 
w batalionie Zośka, a 
następnie w batalionie 
Parasol. 



Dziewięć lat jego matka starała się, by 
urodzić dziecko.  
Pierwsza była córka, Kamila, ale zmarła 
krótko po porodzie. Kiedy na świat przyszedł 
"Krzychu", jak go później nazywała, dała mu 
na drugie Kamil, by przypomniał o tej 
dziewczynce, której nie dane było dorosnąć. 
Wychowywała go sama.  Bo dla Stefanii 
Baczyńskiej syn urodzony w 1921 roku był 
oczkiem w głowie. 
 To jej dedykował pierwsze wiersze, to dla 
niej robił pierwsze rysunki i to ona pierwsza 
zobaczyła, jak zdolny to chłopiec. Dla matki 
nauczycielki było jasne, że gimnazjum, w 
którym będzie zdawał maturę, ma być 
najlepsze.  
Poszedł więc do Batorego, gdzie w jednej 
klasie uczył się z późniejszymi bohaterami 
Szarych Szeregów – Tadkiem "Zośką" 
Zawadzkim, Aleksym "Alkiem" Dawidowskim 
i Jankiem "Rudym" Bytnarem.  

O, wybudujcie domy, 
o, nazwijcie wreszcie 
Polskę – Polską, nie 
krzywdą, a miłość – 
miłością.  



• Baczyński zaczął pisać wiersze już jako 
uczeń warszawskiego gimnazjum im. 
Stefana Batorego. Nie był wybitnym 
uczniem, na świadectwach przeważały 
trójki. Miał kłopoty z matematyką, 
najwyższe oceny zbierał tylko z rysunków i 
po maturze zamierzał zdawać na 
Akademię Sztuk Pięknych. 

 

• Młody Baczyński był dzieckiem 
chorowitym i słabym. Miał astmę. Nie miał 
zbyt wielu kolegów i może właśnie 
dlatego, że nie był prymusem ani 
zdobywcą rekordów na szkolnej bieżni, 
związał się z polityką.  

Przebudź się – 
jesteś wolny, 
choćbyś jak w 
ziemi duch 
szedł dołem 
dookolny, 
przebudź się, 
jesteś wolny, 
zbudź tylko 
słuch. 

Nie płacz, 
nie płacz, 
zawsze 
pozostaje 
urojona 
podróż po 
obłokach. 



•  W szkole średniej należał do tajnego radykalnego 
ugrupowania socjalistycznego "Spartakus". Używał wtedy 
pseudonimu "Emil". Z tego okresu pochodzi jego pierwszy 
znany wiersz "Wypadek przy pracy" (1936).  

• Należał też do harcerstwa. Zdał maturę w maju 1939 roku, 
miesiąc później zmarł jego ojciec a we wrześniu wybuchła 
wojna. Gdyby nie to przykre wydarzenie w życiu 
Baczyńskiego, oraz wybuch wojny, z pewnością 
studiowałby we Francji, dokąd miał się udać.  

 

 



 

Do dzisiaj zachowały się wszystkie jego dzieła: 
ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów i 
około 20 opowiadań. Najbardziej znane 
wiersze Baczyńskiego to: „Elegia o...” [chłopcu 
polskim], „Mazowsze”, „Historia”, 
„Spojrzenie”, „Pragnienia”, „Ten czas”, 
„Pokolenie”, „Biała magia”, „Gdy broń 
dymiącą z dłoni wyjmę...”, „Polacy[13]”. 

 

Jego wiersze były śpiewane m.in. przez Ewę 
Demarczyk (utwór „Wiersze wojenne”, 
„Deszcze”, „Na moście w Avignon”), Janusza 
Radka, Michała Bajora, Grzegorza Turnaua, 
zespół Lao Che (utwór „Godzina W”) i Ankh. 
Fragment jego wiersza „Historia” posłużył za 
tytuł filmu „Jeszcze słychać śpiew i rżenie 
koni..”. 

 



• Już w 1940 roku Krzysztof 
zaczął publikować w 
podziemnej prasie swoje 
wiersze – pod 
pseudonimem Jan Bugaj.  

• W tym roku wydał też 
debiutancki tomik 
"Zamknięty echem" – w 
liczbie siedmiu 
egzemplarzy. Imał się 
różnych zajęć.  

• Przez jakiś czas uczył się w 
Szkole Sztuk Zdobniczych i 
Malarstwa. I pisał, pisał, 
jakby się bał, że nie zdąży 
napisać wszystkiego.  



Żal 
Pozcinano drzewa światowidom, 
ścięto głowy buntom dziecięcym, 
bo nie przyjdą anioły z ptasich puchów, nie 
przyjdą. 
Oto nóż szafotów do chleba. Cóż więcej? 
Zatroskane madonny mdleją 
jakbyś podniósł ziemiupiorną powiekę 
więc żal mi, żal, bo świat to żal 
za utraconym człowiekiem. 



Dzień sądu 
Każdy dzien jest dniem sądu bez kary 
jak w niepamięć idące pożary 
niewidzialny—na ziemi—nisko, 

niechwytany przepala wszystko. 

Chociaż dzwonią owoce w uśmiechach 
i świątynie wzrastają na grzechach, 
chociaż młodość wytryska i starość 
każdydzień jest dniem sądu bezkary. 
A kto nagle na mchach zobaczy 
jakieś tropy jak łuny rozpaczy 
i w marmurze, czy ptaku rozpozna, 
że stanęła ziemia nieostrożna 
zadrży prochem, zadymi pożarem 
w nim zobaczy dzień sądu bez kary. 



Baczyński rwał się do czynnego 
udziału w akcjach zbrojnych choć 
dowódcy niechętnie ryzykowali 
życie znanego i cenionego poety, 
którym już w tym okresie był. Na 
wieść o wstąpieniu Baczyńskiego 
do oddziału dywersyjnego 
Stanisław Pigoń powiedział 
Kazimierzowi Wyce: "Cóż, 
należymy do narodu, którego 
losem jest strzelać do wroga z 
brylantów". 
 
Od lipca 1943 Baczyński należał do 
II plutonu "Alek" 2. kompanii 
"Rudy" batalionu Zośka AK w 
stopniu starszego strzelca pod ps. 
Krzysztof. Uczestniczył w akcji 
wykolejenia pociągu niemieckiego 
na odcinku Tłuszcz-Urle (akcja 
"TU") 27.04.1944 r.  



• Zostawił po sobie setki wierszy, 
poematy, opowiadania, dziesiątki 
rysunków – jego dorobkiem można by 
spokojnie obdzielić kilku twórców. 

•  Co by się stało gdyby przeżył wojnę, 
gdyby skończył studia na ASP? Trudno 
sobie wyobrazić ile mógłby stworzyć 
gdyby żył 20 czy 50 lat dłużej.  

• Na szczęście Baczyński miał bardzo 
dobrych „opiekunów” swojej 
spuścizny, o bezpieczeństwo jego 
rękopisów, a później ich wydanie 
zadbała matka poety oraz rodzina Basi 
Baczyńskiej (ona sama zginęła w 
powstaniu). 



Wydania wierszy z lat 1940-1944: 

•     "Zamkniętym echem", Warszawa 1940 - 7 
egzemplarzy 

•     "Dwie miłości", Warszawa 1940 - 7 egzemplarzy 

•     "Modlitwa", Warszawa 1942 - 3 egzemplarze 

•     "Wiersze wybrane", Warszawa 1942 (pseudonim: 
Jan Bugaj) 

•     "Arkusz poetycki Nr.1", Warszawa 1944 (pseudonim: 
Jan Bugaj) 

•     "Śpiew z pożogi", Warszawa 1944 (pseudonim: 
podp. Piotr Smugosz) 

Niektóre powojenne wybory wierszy: 

•     "Śpiew z pożogi", Warszawa, Wiedza 1947 

•     "Utwory zebrane", opracowanie: A. Kmita-
Piorunowa i K. Wyka, wstęp: K. Wyka; Kraków, 
Wydawnictwo Literackie 1961 

•     "Utwory wybrane", wybór i wstęp: K. Wyka; Kraków, 
Wydawnictwo Literackie 1964 

•     "Wybór poezji", opracowanie i wstęp: J. Święch; 
Wrocław, Ossolineum 1989 BN I 265 



"4 sierpnia około godz. 16 - pora obiadowa. W sali na dole na 
długim stole nakrytym białym obrusem są już porcelanowe 
talerze z parującą zupą i kryształowe kieliszki z czerwonym 
winem. Wszystko odbija się wielokrotnie w obramowanych 
złotem lustrach. Można by pomyśleć, że nie ma żadnego 
powstania, gdyby nie rozsypane na czerwonych, puszystych 
dywanach okruchy szkła z wybitych okien" - pisze Kalina 
Błażejowska. I dalej: 
"Baczyński nie siada do obiadu. Stoi na posterunku w narożnym 
oknie na pierwszym piętrze pałacu. Za bardzo się wychyla, 
wypatrując Niemców ukrytych w Teatrze Wielkim. Nagle osuwa 
się na czerwony dywan, trafiony przez snajpera w głowę. Nad 
okiem, w lewej skroni zostaje kilkucentymetrowa dziura po 
pocisku, który odłupał kawałek kości, odsłaniając fragment 
jeszcze pulsującego mózgu. Twarz rannego jest nienaruszona, 
tylko policzek zamazany krwią. Kiedy przychodzą sanitariuszki z 
lekarzem (weterynarii), Krzysztof jeszcze żyje. Ma torsje, które 
ustają po chwili wraz z zatrzymanym pulsem". 
"Wtedy jeszcze starcza trumien z opieki społecznej, 
składowanych w Ratuszu; potem będzie się zawijać zmarłych w 
koce i dywany. Pogrzeb Baczyńskiego odbywa się wieczorem 
tego samego dnia, na dziedzińcu Ratusza". 

ŚMIERĆ 
POETY 



Artysta zginął w wieku 23 lat, jednak poezja, którą 
intensywnie tworzył zaledwie przez kilka lat, jest 
dowodem jego wybitnego talentu. Poeta w swoich 
wierszach mówi o sprawach ważnych i 
ponadczasowych, takich jak wierność, miłość, 
Ojczyzna, ale też pokazuje tragiczną stronę 
ludzkiego życia, związaną z koniecznością wyboru, 
poświęceniem i strachem przed śmiercią 



Materiały do prezentacji pobrano z następujących 
źródeł: 
• https://sztukipiekne.pl/nie-tylko-poeta-rysunki-krzysztofa-kamila-baczynskiego/ 

• https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/mamo-ja-leze-drugi-od-brzegu,228,3926 

• https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/sejm-ustanowil-rok-2021-rokiem-krzysztofa-kamila-baczynskiego 

• https://www.1944.pl/artykul/akwarela-k.-k.-baczynskiego-martwa-natura-z,4982.html 

• http://pai.media.pl/dzialania/baczynski/index.php 

 

Dziękujemy za uwagę. 
Prezentacja przygotowana na potrzeby PSM I i II st w Słupsku przez bibliotekarza K.Wiśniewską. 
Słupsk, dnia 21 stycznia 2021 roku 
 


