
Sto lat temu urodził się Krzysztof Kamil Baczyński 

22 stycznia 1921 roku urodził się w Warszawie jeden z najwybitniejszych poetów pokolenia 

Kolumbów Krzysztof Kamil Baczyński. Jego twórczość spleciona z tragicznym życiorysem 

dała początek jednej z najbardziej poruszających legend polskiej kultury. 

 

Krzysztof Kamil Baczyński posługiwał się pseudonimem Jan Bugaj. Urodził się 22 

stycznia 1921 roku w Warszawie. Jego rodzicami byli Stanisław Baczyński, żołnierz 

Legionów Polskich, pisarz i krytyk literacki oraz Stefania Zieleńczyk, nauczycielka i autorka 

podręczników szkolnych. Od 1933 roku uczył się w Państwowym Gimnazjum im. Stefana 

Batorego, a w maju 1939 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Od 1937 roku był członkiem 

Komitetu Wykonawczego „Spartakusa” oraz współredaktorem pisma „Strzały”. Zamierzał 

podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych, jednak wybuch wojny przekreślił jego  

plany. Od 1942 roku do 1943 studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie  

Warszawskim, uczył się także w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa.  

 

 

Materiały promocyjne do serwisu na stulecie urodzin Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoFoto: Grzegorz Lipiński/PR 

Od lipca 1943 roku sekcyjny w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu 

Zośka AK w stopniu starszego strzelca pod ps. „Krzysztof”, „Zieliński”. Zrezygnował 

również ze studiów polonistycznych i poświęcił się poezji. 25 maja 1944 otrzymał stopień 

starszego strzelca podchorążego rezerwy piechoty. Był też kierownikiem działu poezji 

miesięcznika społeczno-literackiego „Droga”. Następnie przeszedł do harcerskiego batalionu 



„Parasol” na stanowisko zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii. Przyjął pseudonim 

„Krzyś”. Wybuch powstania warszawskiego zaskoczył go w okolicy placu Teatralnego. 

Poległ na posterunku w Pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 roku. W powstaniu warszawskim,  

1 września 1944 roku, zginęła też żona Baczyńskiego, Barbara Stanisława Drapczyńska. 

Baczyński został tez odznaczony pośmiertnie Medalem za Warszawę 1947 i Krzyżem Armii 

Krajowej. Jego ciało spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. 

 

Baczyński w ciężkim okresie okupacji wydał 4 tomiki poezji: 

 „Zamknięty echem”, 

 „Dwie miłości”, 

 „Wiersze wybrane”, 

 „Arkusz poetycki” 

 i składkę „Śpiew z pożogi”. 

 

Najpopularniejsze wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

 Miłość 

 Elegia o chłopcu polskim. 

 Pieśń o szczęściu. 

 Astronomia. 

 Drzewa. 

 Ty jesteś moje imię... 

 Pokolenie (Wiatr drzewa spienia) 

 

Krzysztof Kamil Baczyński "Elegia o... [chłopcu polskim]" 

 

Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą, 

haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią, 

malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg, 

wyszywali wisielcami drzew płynące morze. 

 

Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, 

gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. 

Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, 

przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. 

 

I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, 

i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut - zło. 

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. 

Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? 

20 III 1944 r. 

 

Baczyński wielokrotnie w swoich wierszach daje upust emocjom. Smutek, zaduma i dość 

upiorna wizja śmierci, które targały nie tylko nim, nie tylko innymi przedstawicielami 

Pokolenia Kolumbów, ale i zwykłymi ludźmi, którym przyszło żyć w dobie okupacji. Utwór 

ten został ukończony w marcu 1944 roku, jak czytamy w dodanym przez autora dopisku, na 

kilka miesięcy przed śmiercią. Wierszowa wizja podobna była do losów wielu młodych ludzi, 

którym przyszło bić się za ojczyznę. Los chciał, że wśród nich znalazł się i sam Baczyński, 

 



Z okazji 100 rocznicy urodzin 22 stycznia 2021 r. został odsłonięty mural poświęcony 

K. K. Baczyńskiemu. W taki sposób Narodowe Centrum Kultury postanowiło uhonorować 

pamięć o poecie. Malowidło powstało na ścianie budynku przy ulicy Solec 85 w Warszawie.  

 

http://warszawa-murale.pl/warszawa-murale/14266/ 

Poprzez to działanie wpisujemy postać i wizerunek wybitnego poety w krajobraz stolicy, za 

której wolność Baczyński zginął w czwartym dniu Powstania Warszawskiego, mając 

zaledwie 23 lata. Baczyński – poetycki geniusz Pokolenia Kolumbów – w bardzo krótkim 

czasie swojej niezwykle płodnej aktywności twórczej, która przypadła w głównej mierze na 

czasy wojny, napisał ponad 500 wierszy, podaje informacja zamieszczona na stronie 

Narodowego Centrum Kultury. 

Zachęcam do zapoznania się z materiałami dotyczącymi K. K. Baczyńskiego, poniżej 

znajdują się linki do ciekawych materiałów. W szkolnej bibliotece dostępne są tomiki wierszy 

autora. 

link do strony z utworami https://poezja.org/wz/Baczy%C5%84ski_Krzysztof_Kamil/ 

link do filmu Baczyński https://www.youtube.com/watch?v=9Q5pt52oR6s  

wiersz do odsłuchania https://www.youtube.com/watch?v=jEhKnh_RI9M  

film spojrzenie na mural 

https://www.youtube.com/watch?v=XA7c32z6Bi4&feature=emb_logo  

źródło: Literatura: Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji, oprac. J. Święch, Ossolineum, 

Wrocław1989; 

 strona internetowa Narodowego Centrum Kultury https://www.nck.pl/projekty-

kulturalne/aktualnosci/mural-krzysztof-kamil-baczynski 
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