
Krzysztof Kamil Baczyński

Byłem jak lipy szelest, na imię było mi 
Krzysztof...



Życiorys

➔ Urodził się 22 stycznia 1921 roku w 
Warszawie.

➔ Był synem Stanisława (działacza PPS i 
żołnierza Legionów Polskich) oraz Stefanii z 
domu Zieleńczyk (nauczycielki, autorki 
podręczników, katoliczki ze zasymilowanej 
rodziny żydowskiej).

➔ Gdy wieku 3 lat jego rodzice rozstali się, 
zamieszkał z matka u babci Karoliny 
Zieleńczyk.

➔ W okresie nauki gimnazjalnej jego rodzice 
wrócili do siebie i znów zamieszkali w 
Czerniakowie.

➔ Swoją edukację rozpoczął w Seminarium 
Nauczycielskim Żeńskiego Katolickiego 
Związku Polek przy Krakowskim 
Przedmieściu.

➔ Po trzech latach kontynuował naukę w 
ośmioklasowym Gimnazjum im. S. Batorego 
przy Myśliwskiego 6.



Ciekawostki

➔ Uczniem był średnim; choć nie miał 
szczególnych trudności z żadnym 
przedmiotem, na jego świadectwach 
figurowało więcej “trójek” niż innych 
stopni.

➔ Na jednym z zachowanych świadectw 
nawet postępy z języka polskiego 
ocenione zostały jako “dostateczne”.

➔ Konsekwentnie przez cały czas pobytu w 
szkole miał bardzo dobre wyniki z 
rysunków.

➔ Uczęszczał do jednej klasy z Zośką, 
Alkiem i Rudym - bohaterami “Kamieni na 
szaniec”.



Przemiana ➔ Przed wojną należał do stowarzyszenia 
Związku Niezależnej Młodzieży 
Socjalistycznej “Spartakus”. Była to 
półlegalna organizacja, działająca pod 
patronatem Polskiej Partii 
Socjalistycznej. Od 1937 roku pełnił tam 
funkcję sekretarza.

➔ Po niemieckiej inwazji radykalnie zmienił 
poglądy i przeszedł wewnętrzną 
przemianę. Sprzeciwiał się antysemickim 
skłonnościom rówieśników.

➔ Przed wojną uznawał się za ateistę, ale 
po jej wybuchu stał się głęboko wierzący.



Miłość ➔ W wieku niespełna dwudziestu jeden 
lat poeta poznał Barbarę Drapczyńską, 
koleżankę z tajnej polonistyki na 
Uniwersytecie Warszawskim, 
dziewczynę, której poezja polska 
zawdzięcza - zdaniem Kazimierza Wyki 
- najpiękniejsze swoje erotyki.

➔ Pobrali się pół roku później, w kościele 
na Solcu.

➔ Po ślubie zamieszkali w wynajętym 
dwuizbowym lokalu na ul. T. Hołówki 3.



Czynny 
patriotyzm

➔ Był absolwentem Szkoły Podchorążych 
Rezerwy “Agricoli”.

➔ Uczestnikiem kilku przeciw-niemieckich 
akcji sabotażowych m.in. głośnej akcji 
“T.U.” mającej na celu wysadzenie 
pociągu niemieckiego na trasie 
Tłuszcz-Urle, przeprowadzonej 27 
kwietnia 1944 roku.

➔ Rwał się do czynnego udziału w akcjach 
zbrojnych przeciw okupantowi. Nie 
chciano go do nich dopuszczać w obawie 
o jego życie - życie poety, nie żołnierza.

➔ Było to dla niego bolesne gdyż chciał być 
równy swoim kolegom tak w prawach, jak 
i obowiązkach.



Troska o poezję ➔ Dbał o swoje dzieła. Krótko przed 
wybuchem Powstania Warszawskiego 
przekazał Juliuszowi Garzteckiemu 
redaktorowi miesięcznika “Droga” w 
depozyt kilka oprawnych brulionów 
zawierających czystopisy wszystkich 
swoich utworów poetyckich. W trosce o 
swoje rękopisy, Baczyński miał zwyczaj 
przepisywania wierszy w kilku kopiach i 
umieszczanie ich u swoich przyjaciół, w 
różnych miejscach Warszawy.



Przykłady 
twórczości

➔ Elegia o chłopcu polskim
➔ Dwie miłości
➔ Pokolenie (Wiatr drzewa spienia)



Ciekawostki ➔ Baczyński używał pseudonimów:
◆ Jan Bugaj

◆ Krzysztof Zieliński

◆ Piotr Smugosz

◆ Emil

◆ Jan Krzyski

➔ Przeczuwając najgorsze - cień śmierci 

kładzie się na całą jego twórczość! - 

spieszył z pisaniem. W ciągu ośmiu 

miesięcy, od września 1941 do lata 

1942, napisał około stu wierszy. Prawie 

wszystkie w tajemnicy...



Śmierć i pamięć ➔ Zmarł 4 sierpnia 1944 roku. Poległ 

od kuli niemieckiego snajpera w 

czwartym dniu Powstania 

Warszawskiego.

➔ Pierwotnie pochowany na tyłach 

gmachu Teatru Wielkiego.

➔ Po wojnie ciało przeniesiono na 

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, 

gdzie spoczywa razem z żoną.



Autorzy 
prezentacji:

➔ Gabriela Jaczewska 3B2

➔ Bartosz Jarosiewicz 3A

➔ Małgorzata Kopania 3A

➔ Kamil Królak 3A

Dziękujemy za uwagę!


