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CYKL AUDYCJI RADIOW ĘZŁA SZKOLNEGO PO ŚWIĘCONYCH 
KRZYSZTOFOWI KAMILOWI BACZY ŃSKIEMU,  

 
Gdyby żył miałby 84 lata, ale w naszej świadomości pozostanie wiecznie młody, bo 
zwyczajnie starości nie dożył zginął w powstaniu mając 23 lata.  Jakim był dzieckiem 
Krzysztof Kamil Baczyński? 
Przede wszystkim był ukochanym i długo wyczekiwanym dzieckiem Bardzo długo nie mógł 
wyrwać się spod gorliwej opieki rodziców. Dziś powiedzielibyśmy, że miał trochę 
nadopiekuńczą mamę. Był szalenie uczuciowy, nerwowy, a czasem kapryśny. Starał się 
ładnie pisać, płakał nad każdym kleksem. Bardzo lubił rysować, często ponosiła go fantazja, 
ilustrował tylko przez siebie zrozumiałe bajki, a ich treść opowiadał z wypiekami na twarzy. 
Rzadko bywał u kolegów, sam nie mógł ich zapraszać do siebie do domu. Nie należał do 
pogodnych i roześmianych chłopców. 
 
Dlaczego tak się działo? 
Jedną z przyczyn mogło być rozpadające się małżeństwo jego rodziców, zachowujących 
pozory tylko ze względu na syna. W końcu doszło jednak do separacji  i pani Stefania sama 
wychowywała Krzysztofa.  
Krzysztof unikał też towarzystwa ze względu na astmę, na którą cierpiał. Wiadomo choroba 
raczej nie pomaga w kontaktach z rówieśnikami. Do tego jeszcze pani Stefania bardzo się  
o niego bała i nakazywała mu wracać do domu przed zapadnięciem zmroku. To bardzo 
podobnie do naszych mam. 
 
A jakim uczniem był Krzysztof?  
Chodził do jednej z najlepszych szkół warszawskich – Gimnazjum im. Stefana Batorego. 
Niestety ani nie był dobrym uczniem, ani lubianym kolegą. Chociaż koledzy znali jego 
wiersze, to jakoś nie darzyli go szczególną sympatią. Był typem samotnika, nie miał kontaktu 
z otoczeniem. Do szkoły odnosił się z rezerwą, nawet czasem nie przejmował się szkolnymi 
rygorami. Ale ja gdzieś czytałam, że niektórzy koledzy doceniali jego poczucie humoru, że 
miał niezłe wyczucie dowcipu sytuacyjnego, a nawet zacięcie satyryczne. Na przykład umiał 
naśladować profesorów. To mogło się niektórym podobać.  
A ja muszę powiedzieć o czymś co jest pocieszające dla nas wszystkich Baczyński raczej był 
średnim uczniem; choć nie miał szczególnych trudności z żadnym przedmiotem, na jego 
świadectwach szkolnych więcej figurowało "trójek" niż innych stopni. Jako ciekawostkę 
warto dodać, że na jednym z zachowanych świadectw nawet z języka polskiego miał 
"dostateczny". No proszę z tróją z polskiego też można tworzyć piękną poezję. 
 
To rzeczywiście słabe oceny nie powinny odbierać wam nadziei, jeśli ma się talent to 
świat się na nim pozna. A czy wiecie jakie plany miał Baczyński co do swojego 
wykształcenia? 
Wiadomo, że szykował się na studia w warszawskiej ASP, bo przecież pięknie rysował. 
Podobno miał szansę na studia we Francji. Wszystko było już załatwione, wiza gotowa - na 
przeszkodzie stanęła niestety  śmierć ojca i wojna. 
 
Dla młodego człowieka to straszne przeżycie 
Rzeczywiście. Matka załamała się zupełnie. Rozpacz po śmierci męża, spowodowała znaczne 
pogorszenie się stanu jej serca. Krzysztof musiał się z dnia na dzień stać dorosły. Teraz 
zmieniły się role: to on opiekował się matką, czuwał nad nią, pocieszał, a także musiał myśleć 
o stronie materialnej dalszego życia. A sytuacja nie była ciekawa, bo przecież katastrofa 
wojenna wisiała w powietrzu.  
Myślę, że Baczyński czuł się zagubiony. Wszystko, co czuł przelewał na różnokolorowe, 
różnokształtne kartki papieru. Często pisał w pośpiechu jakby się bał, że nie zdąży. 
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Ważnym i bardzo bolesnym  przeżyciem dla Krzysztofa Kamila Baczyńskiego była 
śmierć jego ojca. 
Tak, Krzysztof swój własny żal, a także reakcję na to, co zaczynało się już dziać w 
Warszawie zajętej przez hitlerowców -- musiał kryć przed matką, żeby jej jeszcze bardziej nie 
roztkliwiać, nie rozżalać. To były dla niego trudne chwile. 

 
SCENARIUSZ II AUDYCJI PO ŚWIĘCONEJ  

KRZYSZTOFOWI KAMILOWI BACZY ŃSKIEMU,  
 
Imieniem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nazywane są ulice, szkoły, biblioteki  
i dru żyny harcerskie a grób na Powązkach bywa celem wielu wycieczek nie tylko 
szkolnych. Zastać tam można również młodych zakochanych zapalających znicze  
na grobie autora pięknych wierszy miłosnych. Może dziś powiedzmy jak to było  
z miłością w życiu Baczyńskiego.  

No cóż, Baczyński miał romantyczno-melancholijną skłonność do miłości  
na odległość, przepełnionej bólem rozłąki i tęsknoty. Tego typu przeżycia stały się jego 
natchnieniem. Dla swoich ukochanych kobiet napisał wiele wierszy, podkreślających oddanie 
i wielkie pragnienie spełnienia. Chyba każda dziewczyna chciałaby mieć takiego adoratora  
i każda chciałaby, żeby on pisał dla niej wiersze. Młodzieńcze miłości Krzysztofa to ciągłe 
poszukiwanie prawdziwego uczucia, które nie byłoby skazane na rozstanie i pokonywanie 
odległości.  

 
Zatem Krzysztof Kamil Baczyński nie różnił się niczym od was, chyba współcześnie też 
większość młodych ludzi poszukuje takiej miłości. 
Oczywiście, że tak. Właśnie dlatego patron naszej szkoły jest tak nam bliski. Nie patrzymy  
na niego tylko jak na genialnego poetę, ale przede wszystkim jak na młodego człowieka, 
który przeżywa swoje problemy, załamania sercowe, wielkie poczucie patriotyzmu,  
ale i czasem ból i strach, a przy tym potrafi o tym wszystkim pięknie pisać. Mam nadzieję,  
że w przeciwieństwie do Baczyńskiego nie zaznamy okrucieństw wojny, przerażenia i lęku 
przed śmiercią. Pewnie nikt z nas nie potrafi tak do końca wczuć się w sens słów, które 
zapisywał nasz patron. Wojna na szczęście jest obcym nam doświadczeniem. Ale jeśli chodzi 
o miłość to świetnie rozumiemy co to znaczy cierpieć z miłości, tęsknić, czy kochać 
platonicznie. 
 
No właśnie, wróćmy do młodzieńczych miłości Baczyńskiego.  
 Swoją pierwszą, wielką miłość poznał w czasie pobytu w Dalmacji latem 1937r. Wraz 
z Krzysztofem przebywały tam Hanna Zaleska i Anna Żelazny, córka ordynatora w Jaśle.  
To właśnie w niej podkochiwał się poeta. Ania miała piękne oczy i ciemne brwi. Chodziła  
do klasztornej szkoły Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, gdzie pisywała wiersze.  
Jak wspominali świadkowie tamtych wydarzeń przypadli sobie do gustu z Krzysztofem, mieli 
swoje zeszyty, w których coś w tajemnicy zapisywali.  
 
W kilku utworach wyst ępuje imię Anna. Nie jest to, więc postać wymyślona?  
Nie, to jest dziewczyna, o której Krzysztof często opowiadał i do której pisał listy, 
cenzurowane w klasztornej szkole. Ta miłość w różnym natężeniu przetrwała do wczesnych 
miesięcy wojny. Wygasała i odradzała się aż do momentu, gdy stała się pierwszym zawodem 
miłosnym Baczyńskiego. 

Gdy wojna wybuchła Anna Żelazny niespodziewanie, po długim milczeniu zaprosiła 
Krzysztofa do siebie. Jak twierdzi córka Anny – Ewa Morawska, Baczyński zaproponował 
ukochanej wspólny wyjazd do Warszawy i małżeństwo. Matka Anny nie zgodziła się na ten 
wyjazd, ani na małżeństwo. Tak oto młody poeta przeżył swój wielki zawód miłosny. 
Depresję, w którą wpadł Baczyński spotęgowała także okupacyjna rzeczywistość. I chyba nie 
powinniśmy się dziwić, że temu przeżyciu towarzyszyła czarna seria ballad: o wisielcach,  
o bezrobotnym strachu, o szczurach i śmierci.  
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Na szczęście w twórczości Baczyńskiego są też wiersze pisane pod wpływem szczęśliwych 
przeżyć, chociażby te związane z innymi ukochanymi kobietami. Z tego, co wiem 
Dalmacja, gdzie ta miłość się narodziła była szczęśliwym miejscem dla Krzysztofa, bo 
tam też poznał inną ukochaną kobietę? 
Rzeczywiście. Przebywając rok później znowu w Dalmacji, wysportowany, miły i lubiany 
młodzieniec zakochał się w Zuzi Chuwień ze Lwowa. Jeszcze w czasie pobytu na wyspie 
napisał kilkanaście wierszy poświęconych Zuzi. W wielu z nich utrwala piękne, letnie chwile  
pełne szczęścia i rozmarzenia. Chwile, które przekonują, że dzięki miłości można wszystko 
osiągnąć. W tych wierszach słońce, morskie fale, góry i lasy przywołują w pamięci 
wspomnienia szczęśliwych miejsc i chwil spędzonych z ukochaną, zresztą posłuchajcie: 

„Stopiona w złoto cekinami słońca 
miłość się pali na falach daleko, 
górami lasy czarne głębią płyną 
i wspomnieniami barwy w oczy pieką” 
Albo inny fragment 
„Dzi ś rano cały świat kupiłem,                                                                                           
za jedno serce cały świat,                                                                                                  
nad gwiazdy szczęściem się wybiłem,                                                                                  
nad czas i morskie głębie lat   

Prawda, że piękne. Tak mógł pisać tylko prawdziwie zakochany i szczęśliwy człowiek. 
To, co przeżył Baczyński w Dalmacji stało się dla niego najpiękniejszym wspomnieniem, 
okazją do przeżywania tego wszystkiego raz jeszcze i przelewania na papier. Wielokrotnie 
przywoływał z pamięci obrazy zapisane nie tylko w umyśle, ale przede wszystkim w sercu.  
 
No tak w Dalmacji kwitła ta piękna miłość, a co było po powrocie? 
Po powrocie Zuzia pozostała muzą Baczyńskiego. Ale wiersze pisane jesienią 1938 miały już 
inny charakter. Niestety pojawił się ból rozłąki i bezradność. Poeta marzył o swej ukochanej, 
widział ją wszędzie i chyba miał jeszcze trochę nadziei skoro w wierszu „Kiedy przyjdziesz”  
pisał: „Wiem, że przyjdziesz, noc będzie rozgrzana 

duszna ciszą i płomieniem bzowym....”  
Niestety dopiero po powrocie do Lwowa adresatka tych słów poczuła brak młodego 

adoratora i zrozumiała, że był jej bliski. A w twórczości Baczyńskiego pojawiły się wtedy 
wiersze pełne smutku, pustki i bólu: 

„Są ciągle zapłakane oczy umęczone,                                                                                
żyły krwią ciemnosiną zakrzepły w łopocie,                                                                        
i li ście konające w zmatowiałym złocie,                                                                             
dni napuchłe od męki i myśli koronek”  

No proszę od wielkiej miłości do rozstania, od szczęścia do bólu, chyba wielu młodych 
ludzi przechodzi taką drogę.  
Oj chyba prawie wszyscy. 
 
Tak jak pewnie i wasze mamy, matka Krzysztofa patrząc na te rozterki marzyła o jego 
szczęściu osobistym. 
Tak. Pani Baczyńska upatrzyła sobie na żonę dla ukochanego syna dziewczynę z sąsiedztwa z 
Hołówki. Miała to być Halina Perzyńska. Była jedyną osobą, do której pani Stefania 
pozwalała Krzysiowi chodzić. Jednak z tej znajomości żadna miłość się nie narodziła. 
Natomiast Krzysztof zakochał się w córce pułkownika Waltera – Dagmarze. Była ona kobietą 
dwa-trzy lata starszą od Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, bardzo ładną, drobną, inteligentną, 
o pięknych, jakby fioletowych oczach.  Jak wspomina Halina Perzyńska młody poeta pisał dla 
ukochanej wiersze, które niestety spłonęły w powstaniu. Tylko jeden wers został jej  
w pamięci: „Pachniesz jak gorzki goździk tego lata”. 
Kolejny dowód na to, że gusta rodziców nie zawsze zgadzają się z gustami młodych. 
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Można powiedzieć, że pierwsze młodzieńcze miłości Baczyńskiego wpłynęły  
na rozwój jego poezji.  

Oczywiście, że tak. Osobiste przeżycia, zauroczenie, wspomnienia  i wreszcie 
cierpienie stały się tematem tych pierwszych wierszy. Można by stwierdzić, że jest to typowe 
dla wielu młodych ludzi, którzy sięgają po pióro pod wpływem pierwszych porywów serca. 
W ich przypadku jednak są to najczęściej wiersze „pisane do szuflady”, a poetycki talent staje 
się chwilową pasją. Z Baczyńskim stało się inaczej. Jego poezja nie zatrzymała się na 
poziomie amatorskich wierszyków dedykowanych ukochanej.  
 

SCENARIUSZ III AUDYCJI PO ŚWIĘCONEJ  
KRZYSZTOFOWI KAMILOWI BACZY ŃSKIEMU,  

 
Wszystkim zakochanym polecamy wiersze Baczyńskiego. Znajdą tu coś dla siebie i 
szczęśliwie zakochani i ci, którzy cierpią z miłości.  
Z poprzednich audycji dowiedzieliśmy się już o pierwszych młodzieńczych miłościach 
Baczyńskiego, ale wszyscy wiemy, że najważniejszą osobą w życiu Krzysztofa stała się 
Barbara Drapczyńska.  
Tak, to była prawdziwa miłość, do pozazdroszczenia. Ważną wskazówką jest dedykacja 
wiersza „Narzeczona”, gdzie poeta napisał: „Basieńce w półrocze naszego małżeństwa 
 i w dodatku na imieniny – Krzysztof 4 XII 1942”. A zatem musieli poznać się na początku 
grudnia 1941. Nastąpiło to prawdopodobnie na jakimś zebraniu. Baczyński zachwycił się 
Barbarą i tak mocno pokochał, że natychmiast postanowił się z nią ożenić.  
 
Skąd ten pośpiech?  
Wiesław Budzyński przypuszcza, że Krzysztof przeczuwał swą śmierć. Na propozycję matki 
Barbary – Feliksy Drapczyńskiej, by ślub odbył się po wojnie, poeta miał powiedzieć: „A kto 
nam zaręczy, że te wojnę przeżyjemy?” Temu małżeństwu sprzeciwiała się też matka 
Krzysztofa. Pani Stefania, która dotąd była najważniejszą kobietą w jego życiu, nagle musiała 
dzielić się ukochanym jedynakiem z kimś obcym. Nie przychodziło jej to łatwo. Mimo tych 
przeciwności ślub odbył się 3 czerwca 1942 r. w kościele parafialnym na Solcu.  

Pozwolę sobie przytoczyć fragment opisu tego wydarzenia 
„Był pi ękny dzień. Basia w kremowym kostiumie, w ręku trzymała bukiet konwalii. Krzyś był 
w ciemnym garniturze.(...) najbardziej upamiętnił się Jarosław Iwaszkiewicz, który przyjechał 
ze Stawiska z ogromnym bukietem bzu, tak dużym, że rosłego Iwaszkiewicza prawie nie było 
widać spoza kwiatów.”  
 
Aż trudno uwierzyć, że ten piękny obraz został wpisany przez historię w tak tragiczne 
wydarzenia wojny a państwo młodzi, prawdziwie zakochani sprzed ołtarza wychodzili 
na ulice, gdzie czyhała śmierć. Na przekór wojnie po ślubie odbyło się dość wystawne 
przyj ęcie, na które przybyło sporo ludzi. Obyło się jednak bez śpiewu, muzyki i tańca.  
 

Ale i tak pewnie było pięknie. Po ślubie młodzi zamieszkali w wynajętym mieszkaniu 
na Mokotowie tam, gdzie wcześniej Krzysztof mieszkał z matką. I teraz Stefania Baczyńska 
znalazła tu dla siebie miejsce. Niedługo jednak mieszkała razem z synem i synową. 
Narastające konflikty doprowadziły do jej wyprowadzki, co dla Krzysztofa było powodem 
wyrzutów sumienia. Kochał obydwie kobiety i nie chciał żadnej urazić. 
A czy wiemy jak wyglądała Barbara? 
Według tych, którzy ją znali Barbara wszystkim się podobała, choć nie była pięknością. 
Zawsze jednak była niezwykle kobieca, szczuplutka, zadbana. Jednocześnie inteligentna, 
nieco apodyktyczna w stosunku do kolegów, a przy tym zaborcza, chociaż nie wobec 
Krzysztofa. 

Jeszcze przed ślubem Baczyński był przekonany, że ulokował swe uczucia w osobie 
niezwykłej. W poświęconym Basi wierszu „Narzeczona” pisał: 

„Ona stojąc w jeziorze ręce obraca do góry 
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i z nich unoszą się z wolna kwiaty i białe motyle” 
 

No tak, ale nie możemy zapominać, że miłość w czasie wojny ma śmierć w tle,  
A ta śmierć nadaje miłości najwyższą wartość. Krzysztof i Barbara pokochali się od 
pierwszego wejrzenia. W podjęciu decyzji o małżeństwie nie przeszkodziły im protesty 
rodziny, młody wiek czy nawet wojna. Chcieli być razem właśnie dlatego, że śmierć krążyła 
wokół. Ich miłość przeszła do legendy. To ona należała do najważniejszych wartości obok 
poezji i walki, które cenił nasz patron Krzysztof Kamil Baczyński. 
  
Baczyński doskonale widział całą istotę tragedii tego czasu, w którym przyszło mu żyć. 
Wojna i jej rzeczywistość osaczyły poetę najgorszymi doświadczeniami, ale nie pozbawiły go 
tego ostatniego jasnego miejsca i nie odarły do końca z nadziei, skoro znajduje coś, w co 
może uciec. To jego nierzeczywisty bajkowy, senny świat, do którego dołącza bardzo realna i 
szczera miłość, będąca źródłem siły. To także ogromna potrzeba pisania, pasja tworzenia to 
była jego walka o przetrwanie. 
 

  
 
Krzysztof Kamil Baczyński - był poetą, którego imię nierozerwalnie splotło się  
z wydarzeniami drugiej wojny światowej i doprawdy trudno dziś wyobrazić sobie 
literatur ę tego czasu bez Baczyńskiego. Wiersze jego od lata figuruj ą na listach lektur 
szkolnych. O Baczyńskim słyszeli nawet ci, którzy nigdy nie przeczytali ani jednego jego 
wiersza. Możecie być dumni ze swego patrona? 
 
Oczywiście. To największy talent wśród młodych, którzy życiem i śmiercią przypieczętowali 
swoją twórczość. Dlatego na kartach literatury polskiej Krzysztof Kamil Baczyński pozostaje 
jako jeden z największych w niej meteorów poetyckich. Pozostaje jako poeta-żołnierz, który 
nie uchylił się przed najwyższą dla ojczyzny ofiarą, ofiarą ze swego życia, ale też jako  
i artysta, który nie zmarnował talentu. 
 
W naszych rozmowach sporo miejsca poświęciliśmy miłości, ale przecież najczęściej 
Baczyński jest określany jako  poeta-żołnierz.  
Tak, nasz patron nie tylko kochał, cierpiał i opisywał swoje uczucia, ale także walczył. Jako 
żołnierz batalionu "Zośka" brał czynny udział w akcjach zbrojnych takich chociażby jak 
wysadzenie niemieckiego pociągu. W czerwcu 1944 roku elew Baczyński wraz z plutonem 
"Alek" wyjechał na miesięczne ćwiczenia pod Warszawę, w lasy koło Wyszkowa, tradycyjny 
już teren działań warszawskich podziemnych podchorążówek. Ćwiczenia miały być 
sprawdzianem przydatności do walki w terenie.  

Niedługo po przybyciu do "leśnej bazy" rozpoczęła się reorganizacja plutonu "Alek". 
Krzysztof, ku swemu jak i podwładnych wielkiemu niezadowoleniu, został przesunięty  
do drugiej drużyny i tam dostał nową, trudną do prowadzenia sekcję. Musiał się rozstać  
z chłopcami, których polubił i z którymi zżył się przez prawie rok konspiracji. Z nimi 
przerabiał ćwiczenia teoretyczne i szkolił ich wojskowo, z nimi przenosił broń do swego 
mieszkania, gdy wszystkie lokale ich drużyny, po wykryciu przez Niemców magazynu  
na ulicy Różanej, zostały "spalone". 

Przynosił broń do mieszkania a co na to żona? 
Barbara nie wyraziła najmniejszego niezadowolenia i sama pomagała układać w tapczanie 

np. dwa pistolety maszynowe, zdobyte na okupantach. Teść Baczyńskiego natknął się 
przypadkowo na ten "magazyn broni". Na jego zdziwienie Barbara odpowiedziała  
ze spokojem:  

"Przecież to musi być gdzieś schowane, dlaczego ma być w innym mieszkaniu, a nie w 
moim?".  

Trzeba było wiele odwagi. Nie wiemy, co byłoby, gdyby Baczyński przeżył wojnę, jak 
rozwijałby się jego talent. 
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No właśnie. Śmierć zabrała go zbyt wcześnie. Krzysztof brał udział w Powstaniu 
Warszawskim, tam też zginął śmiercią żołnierza 4 sierpnia 1944 roku. Pochowany na 
Powązkach Warszawskich wraz z żoną, która zginęła nieco później, bo 1 września.  
 


