
Patron Roku 2021



 polski poeta czasu wojny, 

 podchorąży Armii Krajowej, 

 podharcmistrz Szarych Szeregów, 

 jeden z przedstawicieli pokolenia Kolumbów, 

 w czasie okupacji związany z pismem „Płomienie” oraz 
miesięcznikiem „Droga”,

 zginął w czasie powstania warszawskiego jako żołnierz 
batalionu „Parasol” Armii Krajowej.



 Krzysztof Kamil Baczyński urodził się i mieszkał 
początkowo w kamienicy przy ul. Bagatela 10.

 był chorowitym dzieckiem,

 Już w czasie gimnazjalnym Baczyński odznaczał się 
wielkim znawstwem także współczesnej mu literatury. 

 Był harcerzem, działał w Związku Niezależnej 
Młodzieży Socjalistycznej Spartakus,

 zadebiutował jako poeta wierszem Wypadek przy 
pracy w piśmie Strzały



 porzucił studia polonistyczne, aby poświęcić się 
konspiracji i poezji,

 uczestniczył w akcji wykolejenia pociągu 
niemieckiego, 

 był kierownikiem działu poezji miesięcznika 
społeczno-literackiego „Droga”,

 należał do harcerskiego batalionu „Parasol” na 
stanowisko zastępcy dowódcy III plutonu 3. kompanii,

 wybuch powstania warszawskiego zaskoczył go w 
rejonie pl. Teatralnego.



 Krzysztof Kamil Baczyński poległ na posterunku w 
pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 w godzinach 
popołudniowych (ok. 16), 

 śmiertelnie raniony przez strzelca wyborowego 
ulokowanego prawdopodobnie w gmachu Teatru 
Wielkiego,

 Pochowany pierwotnie na tyłach pałacu. Po wojnie 
ciało przeniesiono na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach.



 W okresie okupacji niemieckiej ogłosił 4 tomiki poezji: 
Zamknięty echem, Dwie miłości, Wiersze wybrane, 
Arkusz poetycki Nr 1 i składkę Śpiew z pożogi oraz 
wiele utworów w prasie konspiracyjnej,

 jego wiersze pojawiły się także w antologiach poezji 
wydawanych konspiracyjnie: w Pieśni niepodległej i 
Słowie prawdziwym,

 uważa się, że dojrzałość poetycką osiągnął jesienią 
1942,

 uznany powszechnie za jednego z najwybitniejszych 
poetów czasów okupacji.



 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,

 jego wiersze były śpiewane m.in. przez Ewę 
Demarczyk, Janusza Radka, Michała Bajora, Grzegorza 
Turnaua, zespół Lao Che i Ankh. Fragment jego 
wiersza Historia posłużył za tytuł filmu.



 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski –
pośmiertnie (2018, postanowieniem prezydenta RP 
Andrzeja Dudy za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w działalności 
na rzecz rozwoju polskiej kultury),

 Medal za Warszawę 1939–1945 ,

 Krzyż Armii Krajowej.
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