
 

Uhonorowany został: 

Krzysztof Kamil BACZYŃSKI  

 

Z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wicepremier, minister kultury, dziedzictwa 
narodowego i sportu Piotr Gliński oraz dyrektor NCK Rafał Wiśniewski odsłonili w piątek 22. 01. 2021 r. w 

Warszawie mural poświęcony poecie. - Wpisujemy tym muralem Baczyńskiego w Warszawę, przypominamy go 
Polsce - powiedział Gliński. 

         Na muralu przy ul. Solec 85 w Warszawie został utrwalony wizerunek poety odwzorowany z fotografii 
portretowej z 1939 r. Była to sesja zrobiona dla potrzeb maturalnych. Umieszczono także fragment wiersza 
"Spojrzenie", autorstwa Baczyńskiego: "I jeden z nas — to jestem ja, którym pokochał. Świat mi rozkwitł jak 
wielki obłok, ogień w snach i tak jak drzewo jestem — prosty". 

 

 

 

 

PATRON ROKU  

 

,, Został żołnierzem mimo że nie miał ku temu żadnych predyspozycji. Był 
wrażliwym człowiekiem słabego zdrowia, ale to nie miało dla niego znaczenia. 
Powodował nim wewnętrzny obowiązek, który kazał mu walczyć. Niestety, jak 
wiemy, skończyło się to tragicznie’’ - przypomina Stanisław Szymański, producent 

filmu „Baczyńskiego”. 

 

Spojrzenie Krzysztof Kamil Baczyński 

Nic nie powróci. Oto czasy już zapomniane;  
tylko w lustrach zsiada się ciemność w moje własne 
odbicia — jakże zła i pusta. 
 
O znam, na pamięć znam i nie chcę powtórzyć,  
naprzód znać nie mogę moich postaci.  

Tak umieram z pół objawionym w ustach Bogiem. 
 

I teraz znów siedzimy kołem, i planet dudni deszcz — o mury, 
i ciężki wzrok jak sznur nad stołem, i stoją ciszy chmury. 

 
I jeden z nas — to jestem ja, którym pokochał. 

Świat mi rozkwitł jak wielki obłok, ogień w snach i tak jak 
drzewo jestem — prosty. 

 
 

 

A drugi z nas — to jestem ja, którym 
nienawiść drżącą począł i nóż mi błyska, 
 to nie łza z drętwych jak woda oczu. 
 
A trzeci z nas — to jestem ja odbity w 
wypłakanych łzach, i ból mój jest jak wielka 
ciemność. 
 
I czwarty ten, którego znam, który nauczę 
znów pokory te moje czasy nadaremne i 
serce moje bardzo chore na śmierć, która się 
lęgnie we mnie. 
 



     Krzysztof Kamil Baczyński  jako twórca zdążył napisać ponad 500 utworów. W zasadzie 

od lat młodzieńczych pisał poezję, rysował, był wybitnie utalentowanym twórcą. Można powiedzieć, 
że w jakimś sensie był kontynuatorem tradycji, talentu Norwida, ale także być może Wyspiańskiego, i 
wielu innych polskich twórców, którzy byli utalentowani zarówno jeżeli chodzi o poezję, literaturę, jak 
i plastykę - powiedział wicepremier Gliński. 

 

Mural wykonano na ścianie jednego z bloków na stołecznym Powiślu 
 https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-22/100-rocznica-urodzin-krzysztofa-kamila-baczynskiego-w-warszawie-upamietniono-go-muralem/ 

Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 94 lata temu - 22 stycznia 1921 r. Zmarł - 
4 sierpnia 1944 r. w Warszawie, biorąc udział w powstaniu warszawskim. 

          Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. 

Uchwała głosi -  „W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej 
niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 
Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym 
przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi 
Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi 
Trzebińskiemu”. 

      To zeszyty, w których poeta zapisywał swoje wiersze - podstawowe źródło jego poezji. Tylko 
nieliczne z nich ukazały się w podziemiu - te druki także można zobaczyć w kolekcji Polony. 

 

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2021-01-22/100-rocznica-urodzin-krzysztofa-kamila-baczynskiego-w-warszawie-upamietniono-go-muralem/


Serce jak obłok 

     Krzysztof miał swoją ukochaną muzę Barbarę, do której adresowane były pełne namiętności 
erotyki i poematy. Basia była niewiele od niego młodsza. Poznał ją na tajnych zajęciach z 
literatury. Gorące uczucie wybuchło między nimi tak nagle, że po niecałym tygodniu 
znajomości byli już narzeczeństwem. Wokół trwała niemiecka okupacja, łapanki, ludzie z byle 
powodu ginęli na ulicy od kul esesmanów, a do tego Kamil miał żydowskie pochodzenie, co 
jeszcze bardziej narażało go na śmierć z rąk okupantów. Kamil i Basia jakby tego nie zauważali, 
karmili się swoją miłością i tymi krótkimi chwilami szczęścia, które były im dane. 

 
POLONA.PL   

 

Wykonana przez Baczyńskiego i okładka tomiku "Poemat Serce jak obłok" 

 

POLONA.PL 

Jeden z najbardziej poruszających rękopisów w kolekcji - ilustrowany akwarelkami tomik "W 
żalu najczystszym" podarowany żonie Basi w dniu ślubu (czerwiec 1942 r.) 

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najważniejszych polskich poetów XX 
wieku. Mimo że żył bardzo krótko, pozostawił po sobie dzieło, które do dziś 

rozpala umysły czytelników. Szczególnie piękna jest jego poezja miłosna 
skierowana do żony Barbary Baczyńskiej. Jeden z tomików, który poeta 

własnoręcznie dla niej wykonał, ukazał się nakładem Wydawnictwo Świat 
Książki. 

  

 

"Poemat Serce jak obłok" powstał w 1941 r. Krzysztof 

zadedykował go pierwotnie matce, jednak dwa lata po 

ślubie poeta podarował go żonie. Własnoręcznie 

wykaligrafował tekst wielokolorowym, wręcz 

"szkolnym" pismem. Karty udekorował czterema 

akwarelami utrzymanymi w chłodnych barwach. 

Podobnie wygląda okładka, na której Baczyński 

namalował żaglowce, morskie głębiny, wulkaniczną 

wyspę oraz otoczony znakami zodiaku monogram BB 

(Barbara Baczyńska). 



Jego ukochana żona  Basia zginęła w Powstaniu Warszawskim, przed śmiercią 
nie wiedziała, że jej mąż Krzysztof zginął.  

 

POLONA.PL 

Całą tę wyjątkową kolekcję można zobaczyć w formie zdigitalizowanej w bibliotece cyfrowej Polona 
(www.polona.pl). 

Nie tylko poeta 

Niezwykła kolekcja Baczyńskiego: rękopisy, rysunki, listy 

 

POLONA.PL 

W dziecięcej i młodzieńczej twórczości plastycznej dominują klimaty baśniowe. 



 

POLONA.PL 

"Portreciki ukochanego naszego psa Dana". To właśnie Danowi poeta poświęcił wiersz "Z psem". 

 

POLONA.PL 

Krzysztof chętnie wykonywał także okładki do swoich ulubionych książek - a potem także do 
własnych dzieł. 

POLONA.PL 

Młody artysta nie tylko rysował, ale także malował. W Polonie znajdziemy wiele jego 
akwarelowych obrazków. Ten pochodzi z 1933 r. 

POLONA.PL 

Ilustracje, rysunki i obrazki pozwalają też zaobserwować, jak Baczyński dojrzewa i jak świat 
wokół niego robi się coraz bardziej mroczny. 



POLONA.PL 

O tym, że Baczyński miał nieprzeciętny talent plastyczny, przekonują choćby dwa rysunki 
utrzymane w nieco Schulzowskim duchu:  

"Labirynt miasta" (1940)... oraz ,, Pokolenie’’ ( 1940) 

POLONA.PL 

 

Baczyński” - wyjątkowy film o niezwykłym człowieku 

 

Film przedstawia życie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od lata 1939 roku, gdy dojrzewał jako człowiek, 
poeta, gdy został żołnierzem.  

To refleksja nad naszą historią i teraźniejszością. To niezwykła historia Krzysztofa i Barbary. Wielka 
miłość i wielka tragedia. To opowieść uniwersalna, ponadczasowa, dla każdego. 

Oficjalna strona filmu: www.baczynskifilm.pl  

Źródła: 
http://polona.pl/search/collection/30212833/ 

https://wyborcza.pl/5,140981,17295026.html?i=17 
https://kultura.onet.pl/ksiazki/niezwykly-list-milosny-unikatowy-rekopis-baczynskiego-wydany-jako-ksiazka/n1z1hmw 
https://www.swiatksiazki.pl/serce-jak-oblok-6355026-ksiazka.html 
https://www.polityka.pl/opolityce/1537429,1,baczynski---wyjatkowy-film-o-niezwyklym-czlowieku.read                                                   
    

 Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

Film poetycko-biograficzny „Baczyński” o wybitnym poecie Krzysztofie 
Kamilu Baczyńskim. W roli głównej Mateusz Kościukiewicz.  

 

http://www.baczynskifilm.pl/
http://polona.pl/search/collection/30212833/
https://wyborcza.pl/5,140981,17295026.html?i=17
https://kultura.onet.pl/ksiazki/niezwykly-list-milosny-unikatowy-rekopis-baczynskiego-wydany-jako-ksiazka/n1z1hmw
https://www.swiatksiazki.pl/serce-jak-oblok-6355026-ksiazka.html
https://www.polityka.pl/opolityce/1537429,1,baczynski---wyjatkowy-film-o-niezwyklym-czlowieku.read


 

 

 

 


