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 Był poetą urodzonym 22 stycznia 1921r. w Warszawie. Zginął 4 sierpnia

1944r. Od 1933r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Stefana

Batorego. Od 1940r. publikował konspiracyjne tomiki wierszy pod

różnymi pseudonimami, a także anonimowo w podziemnych antologiach

i czasopismach (Dzień Warszawski, Miesięcznik Literacki). Od jesieni

1942r. studiował polonistykę na tajnych kompletach Uniwersytetu

Warszawskiego. Był członkiem socjalistycznej organizacji Płomienie. 

Latem 1943r. wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych AK. W chwili

wybuchu powstania warszawskiego nie zdołał dotrzeć do swojego

plutonu, walczył w okolicy Placu Teatralnego i tam też zginął.

Kim był Krzysztof Kamil
Baczyński?

 Przez wzgląd na walkę o niepodleglość Polski, poeta znalazł
się w gronie patronów 2021 roku. Baczyński to przedstawiciel

pokolenia Kolumbów - osób, których młodość i okres

wchodzenia w dorosłość przypadły na czas II wojny

światowej.

 

 

Dlaczego obchodzimy setną rocznicę
śmierci Baczyńskiego?
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Pora na krzyżówkę

Jeden z pseudonimów jakich używał poeta brzmi Jan...

Kim był Krzysztof Kamil Baczyński?

Był członkiem Szarych...

Jak miał na imię tata Krzysztofa?

Baczyński w chwili śmierci miał lat dwadzieścia...

Nosił go na głowie w czasie II wojny Światowej

W jakim powstaniu brał udział Baczyński?
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We dwu, przyjacielu, przez las,

po jasnych pętlach dróg,

poprzez polany biegnące na płask.

We dwu, przyjacielu, we dwu.

(...)

Pędzą przed nami zdumione drogi

z obłoków, z liści, z wszystkich stron,

Las to także jest dno

pod powierzchnią zamkniętą wiatru.

(...)

 Fragment wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

 Z psem

Poezję Baczyńskiego wykorzystywali artyści

muzyki rockowej.

Doczekał się ekranizacji kilku 

filmów biograficznych,

 
Był chorowity. 

Astma, gruźlica i słabe serce  były

schorzeniami jednymi z wielu, na które

cierpiał.

Baczyński odszedł nagle. 

Nagle odeszła również jego żona, której

dramat podwaja fakt, iż była wówczas      

 w ciąży.
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