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 Krzysztof Kamil Baczyński urodził się w 1921 roku w Warszawie.  

Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej zdał maturę. 

Okres okupacji spędził w Warszawie. Już w 1939 wstąpił do Szarych 

Szeregów. Wiosną 1944 ukończył konspiracyjną szkołę podchorążych 

rezerwy. Pomimo protestów rodziny, przyjaciół brał udział w kilku 

akcjach zbrojnych.  

Poeta  zginął śmiercią żołnierza w czwartym dniu Powstania 

Warszawskiego w 1944 roku, na terenie Pałacu Blanca przy Placu 

Teatralnym. Miał zaledwie 23 lata. 

 Krzysztof Kamil BaczyŒski was born in 1921 in 

Warsaw. He had passed his matriculation exam a few 

months before the outbreak of the Second World 

War. BaczyŒski spent the period of German 

occupation in the capital. In 1939 he joined the Szare 

Szeregi Troops. In spring, 1944, he graduated from 

the underground military college for reserve Officer 

Cadets. In spite of protests of his family and friends 

he took part in a number of military actions. 

The poet died a soldier's death on the fourth day of 

the Warsaw Uprising in 1944 near the Blanc Palace 

next to Theatre Square. He was only 23 years old. 



Jakby   przeczuwając najgorsze śpieszył 

się z pisaniem. Tylko w ciągu ośmiu  

miesięcy, od września  

1941 do lata 1942, napisał  

około stu  wierszy.  
 

As though foreknowing the worst 

he rushed his creative process. 

Only within eight months , from 

1941 to 1942 he wrote about one 

hundred poems. 



Baczyński unikał wypowiadania się na tematy 

doraźne, choć cała jego poezja dorosłego okresu  

wydaje się być tak boleśnie aktualna i jednocześnie 

ponadczasowa. 

BaczyŒski avoided giving 

opinion on the current affairs. 

However, all the poetry of his 

adulthood seems to be so 

painfully up-to-date and ageless 

at the same time. 



Stojąc ponad  

politycznymi podziałami,  

patrzył dalej  „po stronie nadziei". 

Staying on the sidelines of 

the political divisions he 

was looking further' on the 

hope side'. 



Ostatni wiersz nosi datę 13 lipca 1944. Poeta 

pisze w nim  o kimś, kto "pochylony nad 

śmiercią zaciska palce na broni". 

The last poem was dated 13th 

July, 1944. The poet writes in it 

about someone who's 'leaning 

over the death clenches his 

fingers on the gun'. 



Krzysztof poległ w czwartym dniu Powstania 

Warszawskiego od kuli niemieckiego snajpera...    

Krzysztof was mortally hit on the 

fourth day of the Warsaw 

Uprising by a German sniper's 

bullet. 



Niestety, nadzieja na wolną ojczyznę miała krótki 

żywot … ze Wschodu niebawem ją zdeptali sowieccy 

najeźdźcy, a po nieżyjącego Baczyńskiego przyszło 

UB... 
 

Unfortunately, the hope for the 

independent motherland did not last for a 

long time... 

from the East it was crushed by the Soviet 

invaders whose Security Services came 

looking for the late BaczyŒski. 



Do roku 1947 poezja Baczyńskiego, znana  

była tylko z przekazów maszynowych lub z przedruków 

w czasopismach, wiersze jego ukazały się w tym roku w 

pierwszym oficjalnym - po kilku tomikach 

konspiracyjnych – wydaniu książkowym pt. "Śpiew z 

pożogi" 



pamięć o nim nigdy nie zginie… 

His memory lives on... 
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Class profiles: 

journalist class- additional 

subjects:multimedia, English in 

journalism 

  



klasa teatralna 

drama class - additional subjects:voice 

production, theatre education 



 

klasa medyczna 

  

medical class - additional subjects: education for 

safety, English in life-saving 



Nasi absolwenci 
PIOTR FILIPOWICZ- kontrabas/aranżacje, uczeń VII l.o. w 

latach 1993-1997 Muzyk teatru uzycznego „Roma” w Warszawie . 

Nagrał kilkanaście płyt z muzyką jazzową i klasyczną 

Współproducent „Pamiętnika”Powstańczego” dla Muzeum 

Powstania Warszawskiego Pomysłodawca i aranżer wszystkich 

utworów z albumu „Jazz Tribute To Michael Jackson” 

     Our graduates 
  

Piotr Filipowicz - bass/arrangement; VII Secondary School student 

in 1993-1997. Musician of the Music Theatre 'Roma' in Warsaw. He 

recorded several jazz and classical music albums. Co-producer of 

ñThe Uprising Diary' for the Warsaw Uprising Museum;gave an idea 

and arrangements of all the songs from the albumòJazz Tribute to 

Michael Jacksonò. 



 

 

Maciej Starnawski – wokalista, chórzysta, muzyk sesyjny, 

multiinstrumentalista, uczeń VII L.O. w latach 1999-2003 

Zdobywca głównej nagrody kontraktu płytowego w konkursie 

TVN „Jestem jaki jestem” Obecnie członek zespołu „DoriFi” 

Wydał album „Drzwi do kariery” oraz single „Nie ma takich 

gór” oraz „It’s not a game” 

Maciej Starnawski - vocalist, choir singer, session 

musician, VII Secondary School student in 1999-2003, 

the winner of the main reward in the competitionò 

Jestem jaki jestemò . Currently the member of the band 

ñDonFi';recorded an album and a few singles. 



MARCELINA KOPYT - wokalistka,Uczennica  w latach 2008 

– 2011 Wystąpiła w programie muzycznym TVP 2 BITWA NA 

GŁOSY i razem z drużyną Andrzeja Piaska Piasecznego 

wygrała. Występuje również z radomskim cross-over 

metalowym zespołem o nazwie Techno Allah. Kilka lat grała z 

orkiestrą Grandioso i Big Bandem Szkół Muzycznych. 

Marcelina Kopyt ï vocalist Mrs Ewa Kulczycka's 

student in 2008-2011;graduated from the first level of 

Music School in the saxophone class,studies jazz vocal 

at the jazz faculty and entertainment music at Music 

Academy in Bydgoszcz;appeared in the TV musical 

program ñBattle for Voices' and together with Andrzej 

Piasecki's team won the contest,currently with the music 

producer, Damian Sikorski, is working on the material for 

her first record,performs in Radom ñCross Over' and a 

heavy metal band Techno Allah. 



 

Łukasz Jemioł- projektant mody, uczeń klasy 

pana Jana Cichego w latach 1998-2002 Laureat 

głównych nagród konkursów dla projektantów: 

„Złota Nitka”, „Oskary Fashion de Luxe pret-a-

porter”, „Moda Folk”, „Projekt ASP”. 

Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i 

Sztuki za osiągnięcia artystyczne w dziedzinie 

mody. 

Ğukasz Jemioğ - fashion designer, 

student of our school in 1998-2002. 

Laureate of main fashion prizes and 

competitions. 



 

MAGDALENA SCHABOWSKA – sopran, Uczennica klasy o 

profilu muzycznym  w latach 1999-2003 Uczestniczyła w 

wystawieniu oper :”Czarodziejski Flet” W. A. Mozarta jako 

Pamina, „Don Giovanni” W. A. Mozarta jako Donna Elwira, 

„Verbum Nobile” St. Moniuszki jako Zosia,”Aleko” 

S.Rachmaninowa jako Zemfira. 

Magdalena Schabowska - soprano;student of 

the music class in 1999-2003, 

the graduate of  Oscar Kolberg Music School in 

Radom, the first level- violin class, the second 

level- solo vocal class, played the part of Pamina 

in ñThe magic Flute' by W.A. Mozart, Donna 

Elwira in ñDon Giovanniòby W.A. Mozart, Zosia in 

ñVerbum' by S. Moniuszko and Zemfira in ñAdelo' 

by S, Rachmaninoff. 



 

ANATOL MODZELEWSKI - model,  uczeń w latach 2008 – 

2011 został wyróżniony przez prestiżowy portal models.com i 

okrzyknięty jednym z najlepiej zapowiadających się modeli 

sezonu, wystąpił u boku polskiej Top modelki Kasi Struss w 

sesji dla Fashion Magazine, chodził w pokazach: Lanvin, 

Damir Doma, Carven, YMC, Matthew Miller oraz Lou Dalton.  

Anatol Modzelewski - model, our student in 

2008-2011, one of the greatest talents in 

modeling, appeared on the catwalks at Lanvin, 

Damir Dona, Carven, YMC, Mathew Miller and 

Lou Dalton. 
  



… dziękujemy za uwagę  

Thank you for your attention... 


