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Kilka słów o nas 

Mam na imię Maria. W czasie wolnym lubię

pisać powieści i opowiadania.

Mam na imię Arek. W czasie wolnym lubię

czytać książki science-fiction.

Mam na imię Borys. W czasie wolnym lubię

tworzyć muzykę i grać na gitarze akustycznej.

Wszyscy chodzimy do Prywatnej Szkoły

Podstawowej nr 62 im. Joanny Kolasińskiej

w Warszawie do klasy ósmej. Jesteśmy

bardzo dobrymi kolegami ze szkolonej ławki.



Mazowsze to kraina bliska sercu Polaków nie tylko 
dlatego, że leży tam Warszawa, stolica naszego kraju. 

Jej niezwykłością i urokiem zachwycało się wielu 
twórców: poetów, muzyków, malarzy.



Dla Teofila Lenartowicza Mazowsze było przestrzenią szczęścia, w której „i
dziewki kraśniejsze” i „niebo jaśniejsze”. Z prostotą i wzruszeniem pisał o
mazowieckiej krainie Władysław Broniewski:

„Mnie ta ziemia od innych droższa

Ani chcę, ani umiem stąd odejść…”.

A Stanisław Ryszard Dobrowolski ujął swój zachwyt następująco:

„Być może, gdzie indziej są ziemie

piękniejsze (…)

Być może gdzie indziej … lecz sercu

jest droższa piosenka nad Wisłą

i piasek Mazowsza.”



Z bogatego dorobku literackiego poświęconego rozważaniom o
mazowieckiej ziemi wybraliśmy wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
„Mazowsze”.

Dlaczego?

Myślimy, że przede wszystkim ze względu na osobę autora.
Jego młodość przypadła na lata wojny i okupacji. Młodzież urodzona już
w wolnej Polsce doznała ogromnego kontrastu między latami szkoły i
latami oznaczającymi wejście w życie. Wojna postawiła pokolenie
Baczyńskiego przed wyborem trudnym, ale zdecydowanym. Dokonał
więc wyboru między obowiązkiem patriotycznym a prawem do życia
zaledwie dwudziestoletniego młodzieńca.



Wzruszająca jest cała jego twórczość, którą odczytujemy jako liryczny
pamiętnik wewnętrznych przeżyć młodego poety, jako rozważania o życiu, śmierci,
historii, sumieniu i obowiązku. Baczyński zastanawia się w wielu utworach nad
pytaniem, jak żyć w „czasie nieludzkim”, dla jakich idei warto umrzeć, by śmierć nie
była bezsensem. Staramy się zrozumieć niepokoje młodego Krzysztofa, bo przecież w
latach wojny był tylko parę lat starszy od nas.

Wybierając „Mazowsze” jako wiersz do zaproponowania dla naszych
rówieśników do wędrówki przez Mazowsze, kierowaliśmy się również osobliwym
„bohaterem lirycznym” tego utworu. Jest nim kraina mazowiecka, jej krajobraz,
charakterystyczne piaski, Wisła, obejmująca swoim nurtem przestrzeń historyczną.



Baczyński zwracając się do przyrody słowami „Piasku, pamiętasz?”,

„Wisło, pamiętasz?”, ożywia ją. Czyni niemym świadkiem historycznych

wydarzeń. Las chronił walczących w powstaniu z 1830, 1863 roku. Ziemia

chłonęła krew kolejnych pokoleń Polaków. Poeta rozpamiętuje podobieństwa

między żołnierzami dawnych zrywów a swoim pokoleniem i dochodzi do

wniosku, że z tego historycznego porządku nie można się wyłamać.

Przeszłość bohaterska staje się nakazem moralnym dla młodych walczących

w czasach, gdy „kraju runęło niebo”.



„Mazowsze” to jeden z najbardziej wzruszających
wierszy Baczyńskiego. Napisał go rok przed śmiercią w
Powstaniu Warszawskim. Można powiedzieć, że dokonał
wyboru w imię wierności temu wszystkiemu, co zrosło się z
Mazowiecką Ziemią, jej piękną, ale i dramatyczną historią.

Poznając dzieje swojej najbliższej krainy uczymy się
szacunku dla jej dokonań.

„A z ukochania przez wszystkich swoich miast i wsi, 
powstanie najwyższa suma Dobra – miłość ojczyzny.”

Fragment przedmowy inż. Józefa Srzednickiego, posła na Sejm RP, 

do książki Władysława Wójtowicza „Dzieje Pragi” z 1934 r.



Źródło:

https://polona.pl/item/kodeks-42-44,MjYzNTg1MTU/39/#item

https://polona.pl/item/kodeks-42-44,MjYzNTg1MTU/40/#item

Rękopis wiersza „Mazowsze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego



1

Mazowsze. Piasek, Wisła i las.

Mazowsze moje. Płasko, daleko —

pod potokami szumiących gwiazd,

pod sosen rzeką.

Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask:

salwa jak poklask wielkiej dłoni.

Był las. Pochłonął znowu las

kaski wysokie, kości i konie.

2

Zda mi się, stoi tu jeszcze szereg,

mur granatowy. Strzały jak baty.

Czwartego pułku

czapy i gwery

i jak obłoki — dymią armaty.

3

Znowu odetchniesz, grzywo zieleni,

piasek przesypie się w misach pól

i usta znowu przylgną do ziemi,

będą całować długi świst kul.

Wisło, pamiętasz? Lesie, w twych kartach

widzę ich, stoją — synowie powstań

w rozdartych bluzach — ziemio uparta —

— jak drzewa prości.

4

W sercach rozwianych, z hukiem dwururek

rok sześćdziesiąty trzeci.

Wiatr czas zawiewa. Miłość to? Życie?

Płatki ich oczu? Płatki zamieci?

5

Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz?

Rzemień od broni ramię przecinał,

twarze, mundury jak popiół święty.

Wnuków pamiętasz? Światła godzinę?

6

I byłeś wolny, grobie pokoleń.

Las się zabliźnił i piach przywalił.

Pługi szły, drogi w wielkim mozole,

zapominały.

7

A potem kraju runęło niebo.

Tłumy obdarte z serca i z ciała,

i dymił ogniem każdy kęs chleba,

i śmierć się stała.

Piasku, pamiętasz? Krew czarna w supły

związana — ciekła w wielkie mogiły,

jak złe gałęzie wiły się trupy

dzieci — i batów skręcone żyły.

Piasku, to tobie szeptali leżąc,

wracając w ciebie krwi nicią wąską,

dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze:

„Polsko, odezwij się, Polsko”.

Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz

szorstkim swym suknem po płaszczu plemion.

Gdy w boju padnę — o, daj mi imię,

moja ty twarda, żołnierska ziemio.

Krzysztof Kamil Baczyński

„Mazowsze”
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Autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowsze#/media/Plik:Mazowsze_w.png



WPROWADZENIE

W tekście podmiot liryczny przedstawia
Mazowsze z dokładnością i starannością. Używa
do tego metafor. Osoba opisująca miejsce bardzo
je ceni. Skupia się na teraźniejszym obrazie
regionu, lecz myślami „odlatuje” do ważnych
wydarzeń historycznych. Przywołuje patriotów,
którzy poświęcili się dla ojczyzny.

Podmiot liryczny widzi Mazowsze, jako
milczącego świadka. Wierzy, że ziemia, w której
pochowano powstańców przechowuje historyczne
sekrety. Wspomina powstanie listopadowe, a
konkretnie Czwarty Pułk Piechoty Liniowej Króle-
stwa Kongresowego. Były to polskie szeregi
wojska stacjonujące w stolicy w czasach Królestwa
Kongresowego. Żołnierze tej formacji czynnie
udzieliły się między innymi podczas bitwy o Ol-
szynkę Grochowską.



Osoba mówiąca w tekście wspomina także powstanie styczniowe, podaje jego datę-1863. Persona ta używa
apostrofy skierowanej do Mazowsza pytając „Pamiętasz?”. Podmiot liryczny szuka potwierdzenia swoich słów u
mazowieckiej ziemi, zwraca się do Mazowsza, piasku. Podmiot stara się wydobyć prawdę swoich słów z
wcześniej wymienionych źródeł.

Pomijając fakt, że nie był ich świadkiem, podmiot liryczny opowiada o ważnych dla Polski wydarzeniach
historycznych. Przedstawia je w taki sposób, jakby był narratorem wszechwiedzącym. Robi tak, ponieważ zna
historię tych zdarzeń z literatury i opowiadań swoich przodków. W tekście została zwrócona duża uwaga na
otaczającą przyrodę.

Krwawe opisy walk zostały splecione ze spokojnymi opisami lasów i łąk. Nienaruszone i ciche pozostają
krajobraz lasu i krajobraz Nadwiślański. Pokazuje to kolej rzeczy, jaka następuje w świecie. Raz jest spokojnie, a
raz jest chaos. Jedno następuje po drugim. Wizje podmiotu lirycznego nawiązują do dzieła z epoki romantyzmu,
odwołuje się on do koncepcji mesjanizmu i martyrologii narodu polskiego. Całokształt to obraz historii Polski
zmieszany z przerażającą teraźniejszością II wojny światowej.



Spokój po poprzednich walecznych bitwach Polaków zostaje zakłócony w momencie ataku Niemiec 1
września 1939 na Westerplatte. Opisy walk między Polską a Niemcami są brutalne i makabryczne.
Wojnę tą można określić jako inwazję III Rzeszy. Podmiot liryczny wierzy, że ziemia mazowiecka
zapewnia mu bezpieczeństwo. Nawet jeżeli umrze, to zostanie pochowany właśnie tam. Daje mu to
spokój wewnętrzny. Chce polec oddając się dla ojczyzny w miejscu, które bardzo sobie ceni i kocha
za życia. Mazowsze jest symbolem Polskości i walki za kraj. Jest spowite cierpieniem i bólem.
Podmiot liryczny pragnie, aby młode pokolenie Polaków walczyło i nie poddawało się, mówi, że jest
to ich obowiązek. Chce, żeby brali przykład z patriotów, którzy oddali życie za ratowanie narodu.
Osoba mówiąca w utworze nie wierzy w szanse na przetrwanie, prosi tylko o „nadanie imienia”.
Obawia się, nie dość, że anonimowo, w końcu pamięć o nim i o jego poświęceniu zgaśnie. Podmiot
nie udaje jednak bohatera i nie liczy na zapisanie się w historii jako wyróżniony, pragnie aby coraz to
młodsze pokolenia brały z niego przykład. Chce, aby jego życie i śmierć było nauką i przestrogą
przed wywoływaniem wojen w przyszłości.



PODSUMOWANIE
Autor tekstu boi się, że następne generacje
Polaków zapomną na przestrzeni lat o
poświęceniu, wadze patriotyzmu i ofierze
powstańców. W teraźniejszości wiemy jednak,
że poeta się mylił. Polacy idą do przodu,
rozwijają się, a imiona i istotne wyczyny
naszych przodków zostały zapamiętane i
zapisane. Dzisiejsza młodzież zdaje sobie
sprawę z tego, że zawdzięczają powstańcom
niepodległość i ojczyznę. W tym momencie
każdy z tożsamością narodową wie, że wierni
Polsce przeszli do historii.





Mazowsze. Piasek, Wisła i las.

Mazowsze moje. Płasko, daleko —

pod potokami szumiących gwiazd,

pod sosen rzeką.

Jeszcze tu wczoraj słyszałem trzask:

salwa jak poklask wielkiej dłoni.

Był las. Pochłonął znowu las

kaski wysokie, kości i konie.

fragment wiersza K.K.Baczyńskiego „Mazowsze”



Piękno przyrody 

Mazowsza



Parki narodowe
na Mazowszu



Parki narodowe na Mazowszu

Na Mazowszu znajduje się jeden park narodowy – Kampinoski Park Narodowy



Kampinoski Park Narodowy

 Fauna:

Występują tu między innymi:

• Wszystkie z 13 nizinnych gatunków 
płazów

• 6 gatunków gadów

• Ponad 150 gatunków ptaków

• Mnóstwo ssaków

Najliczniejszą grupą są bezkręgowce

 Flora

Występują tu między innymi:

• Gatunki górskie

• Gatunki subkontynentalne

• Gatunki borealne

• Gatunki borealno–górskie

• Elementy subatlantyckie

• Relikty glacjalne

Lasy stanowią 70% Kampinoskiego
Parku Narodowego. Dominuje tutaj bór
świeży.

Źródło:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia

/commons/thumb/2/27/Kampinoski_ok

ragle_podstawowe.svg/800px-

Kampinoski_okragle_podstawowe.svg.

png

Jest to obszar NATURA 2000 oraz Rezerwat Biosfery

Logo 
Kampinoskiego 

Parku 
Narodowego



ŻurawBocian czarny

Orlik krzykliwyBielik

Wybrane gatunki ptaków 

Kampinoskiego Parku Narodowego

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Ciconia_nigr
a_1_%28Lukasz_Lukasik%29_edit.jpg

Źródło: https://zasoby.ekologia.pl/animal/a/160/zuraw.jpg

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/6/68/Mer
ikotkas_kanarbikus.jpg

Źródło: http://e-puszcza.pl/ 
wp-content/uploads/2016/05/ 
orlik_krzykliwy3.jpg



Wybrane gatunki reliktów glacjalnych 

Kampinoskiego Parku Narodowego

Źródło:
https://www.medianauka
.pl/biologia/grafika/roslin
y/gozdzik-piaskowy.jpg

Goździk 

piaskowy

Źródło:
https://www.rynek-
rolny.pl/images/plants/373
x217/aef887c8b7cb5715c5
2741326176eb5d-sasanka-
otwarta-male.jpg

Sasanka 

łąkowa

Źródło:
https://i0.wp.com/natura-
siberica.com.pl/wp-
content/uploads/2015/06/zimoziol-
polnocny.jpg?w=700&ssl=1

Zimoziół 

północny
Źródło:
https://kwietnik.com.pl/enviro
nment/cache/images/500_50
0_productGfx_f6adcd742a50
ad63806389b556d05c10.jpg

Owsica 

łąkowa



Parki krajobrazowe
na Mazowszu



Parki krajobrazowe na Mazowszu

Na Mazowszu znajduje się 9 parków krajobrazowych:

• Bolimowski Park Krajobrazowy

• Brudzeński Park Krajobrazowy

• Chojnowski Park Krajobrazowy

• Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy (w części w województwie kujawsko-
pomorskim

• Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy

• Kozienicki Park Krajobrazowy

• Mazowiecki Park Krajobrazowy

• Nadbużański Park Krajobrazowy

• Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu



Bolimowski Park Krajobrazowy

 Fauna

Występują tu między innymi:

• Ponad 130 gatunków ptaków (np.: 

derkacz, żuraw, bocian czarny, 

kraska).

• Śród płazów i gadów można wyróżnić 

m. in. padalca, żmiję zygzakowatą, 

zaskrońca, kumaka nizinnego.

• 25 gatunków ryb (np.: pstrąg 

potokowy, minóg strumieniowy).

• Około 800 gatunków (w tym blisko 100 

to gatunki rzadkie) M. in są to różne 

gatunki: motyli, chrząszczy i biegaczy.

 Flora

Występują tu między innymi:

• Ponad 900 gatunków roślin naczyniowych 
(wliczając około 100 rzadkich i ginących).

• Konwalia majowa, która widnieje również 
na logu parku.

• Rośliny łąkowe

• Rośliny ciepłolubne

• Rośliny torfowiskowe

• Rośliny wodne

• 110 gatunków mszaków

• Rzadkie porosty (np.: płucnica islandzka). 

Źródło:
http://andrzej-banach.eu/wp-
content/uploads/2012/06/BPK-
300x296.png

Logo 
Bolimowskiego 

Parku 
Narodowego



Wybrane gatunki płazów i gadów 

Bolimowskiego Parku Narodowego 
Kumak 

nizinny

Zaskroniec

Padalec Żmija 

zygzakowata

Źródło: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Bombina_
bombina_1_%28Marek_Szczepanek%29.jpg

Źródło:
https://zasoby.ekologia.pl/artykulyNew/19767/xxl/shutterstock-
760410382_800x600.jpg

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/f/
f5/Anguis_fragilis_%28curled_u
p%29.jpg/1280px-
Anguis_fragilis_%28curled_up%
29.jpg

Źródło:
https://www.lasy.gov.pl/+
+theme++lasy/cache/img
/static_158143762341/03c8
d0a1-2353-4c9a-9ae1-
56301bebe0c1.jpeg



Wybrane gatunki roślin łąkowych 

Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Źródło:
https://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/com
mons/thumb/d/d4/%2
A_Berg-Wald-
Engelwurz_-
_Angelica_sylvestris_m
ontana.jpg/512px-
%2A_Berg-Wald-
Engelwurz_-
_Angelica_sylvestris_m
ontana.jpg

Starodub 

łąkowy
Źródło:
https://static.fajny
ogrod.pl/media/u
ploads/images/kos
aciec-
syberyjski.jpg

Kosaciec 

syberyjski

Mieczyk

dachówkowaty
Źródło:
https://ogrodywodne.pl/wp/foto/
gladiolus_imbricatus_2.jpg

Goryczka

wąskolistna
Źródło:
http://regiodom.pl/portal/sites/
regiodom/files/imagecache/75
5x/images/regiodompl/46/gory
czka-zorro4.jpg?ox0f0z



Brudzeński Park Krajobrazowy

 Fauna

Występują tu między innymi:

• Wiele gatunków chronionych ptaków 

(np.: trzmielojad, jarzębatkę)

 Flora

Występują tu:

• Murawy kserotermiczne 

• Rośliny chronione (m. in.: 

konwalia, śnieżyczka przebiśnieg)

Lasy stanowią 50% Brudzeńskiego 

Parku Krajobrazowego

Logo 
Brudzeńskiego 

Parku 
Narodowego

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/b/b2/Brudze%
C5%84ski_Park_Krajobrazowy_LOGO.
svg/800px-
Brudze%C5%84ski_Park_Krajobrazowy
_LOGO.svg.png



Wybrane gatunki ptaków 

Brudzeńskiego Parku Narodowego

Trzmielojad

Źródło:
http://www.birdwatch
ing.pl/uploads/gallery
/6577/xqNYUXg3Cj7G
HPUYHnxefvTiJ0cLtqGz
VGlyKsRy.jpg

Jarzębatka
Źródło:
http://www.birdwatchin
g.pl/uploads/gallery/40
09/vz8NvAvx0o4c7NJTHr
H69hcBnXDp1ZdpqBNq
ZCHY.jpg

Bączek

Źródło:
http://www.ptakip
olski.pl/wp-
content/uploads/2
013/10/trzemielojad
3-300x200.jpg

Zimorodek 

zwyczajny
Źródło:
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/
a/a6/Ein_Eisvogel_im_Schweb
flug.jpg/1280px-
Ein_Eisvogel_im_Schwebflug.j
pg



Wybrane gatunki roślin chronionych 

Brudzeńskiego Parku Narodowego

Wawrzynek 

wilczełko
Źródło:
http://static.e-
ogrodek.pl/art/10994_
huge.jpg?13

Konwalia
Źródło:
https://s3.eu-central-
1.amazonaws.com/pressl
and-
cms/cache/article_show_
section_gallery_item/5y/23
297185-konwalia-
podobnie.jpeg

Śnieżynka przebiśnieg
Źródło:
https://static.fajnyogrod.pl/media/uploads/
images/przebisnieg.jpg

Lilia złotogłów
Źródło:
https://static.fajnyogrod.pl/
media/uploads/images/lilia
-zlotoglow.jpg



Chojnowski Park Krajobrazowy

 Fauna

Występują tu między innymi:

• 100 gatunków ptaków

• Ponad 20 gatunków ryb

• Kilkadziesiąt gatunków gadów, 

płazów i ssaków (w tym gatunki 

chronione) 

 Flora

Występują tu między innymi:

• Głównie lasy mieszane i liściaste

• Przeważa sosna zwyczajna

• Chronione rośliny

• Chronione porosty

Logo 
Chojnowskiego 

Parku 
Krajobrazowego

Źródło:

http://parkiotwock.pl/images/materials/loga-

parki/chojnowski-logo-fix.png



Wybrane gatunki ptaków 

Chojnowskiego Parku Narodowego

Źródło:
https://www.wgorysowie.pl/wiadomosci/70,puszczyk-zwyczajny

Źródło:
https://zasoby.ekolo
gia.pl/artykulyNew/
22451/xxl/shuttersto
ck-
224828218_800x600.j
pg

Puszczyk

Mysikrólik
Źródło:
https://dinoanim
als.pl/wp-
content/uploads/
2014/12/Dudek.jp
g

Dudek

Śpiewak

Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Drozd_%C5%9Bpiewak#/media/Plik:Song_Thrush_Turdus_philomelos.jpg



Wybrane gatunki roślin chronionych 

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
Storczyk 

plamisty

(inaczej kukułka 

plamista)

Źródło:
https://static.fajnyogrod.pl/media/u
ploads/images/pierwiosnek-
wyniosly.jpg

Pierwiosnek 

wyniosły

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wiki
pedia/commons/d/d3/Dactylorhi
za_maculata_P24.jpgei=d0u6X-
fbKu3zqwGYiYuICQ&bih=722&bi
w=1536

Widłak 

goździsty
Źródło:
https://bi.im-
g.pl/im/f5/79/17/z24613
109IH,Widlak.jpg

Wiciokrzew 

pomorski
Źródło:
https://budujesz.info//pliki
/image/artykuly/pnacza/
duze/wiciokrzew-
pomorski3256.jpg



Gostynińsko-Włocławski Park 

Krajobrazowy
(częściowo w województwie kujawsko-pomorskim)

Na terenie tego parku znajduje się dąb Jan. Ma on około 300 lat.

Wysokość – 20 m

Obwód – ponad 500 cm

Logo Gostyńsko-
Włocławskiego Parku 

Narodowego

Źródło:
https://scontent-waw1-
1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-
8/p960x960/16797135_62643540088
8973_6837804566499493654_o.png?
_nc_cat=104&ccb=2&_nc_sid=85a
577&_nc_ohc=JMJ3oi3aRMcAX9u7l
rx&_nc_ht=scontent-waw1-
1.xx&oh=6c88683804a940bd497678
8857afe6da&oe=5FEB252C



Dąb Jan

Źródło:
https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/fb/04/54f8867b99ae9_o,size,933x0,q,70,h,40b9b2.jpg



Górznieńsko-Lidzbarski 

Park Krajobrazowy

 Fauna

Występują tu między innymi:

• Około 250 gatunków rzadkich

• Ponad 160 gatunków ptaków

 Flora

Występują tu między innymi:

• 130 zespołów roślinnych (w tym 

około 200 gatunków rzadkich)

• dąb szypułkowy o obwodzie 649 

cm i wysokości 33

Logo Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego

Źródło: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Logo_G%C3
%B3rznie%C5%84sko-
Lidzbarskiego_Parku_Krajobrazowego.svg



Dąb Rzeczypospolitej

Źródło:
https://m.wm.pl/2013/04/n/dab5-146570.jpg



Wybrane gatunki zwierząt Górznieńsko-

Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

Bóbr
Źródło:
https://upload.wikime
dia.org/wikipedia/co
mmons/9/9e/Castor_fi
ber_vistulanus2.jpg

Bażant
Źródło:
https://lh3.googleusercont
ent.com/proxy/0LNMne6P
GSwQvUTLbfKWZ2MI4IebA
_8MYdpdYDVrzQ5JnohiT-
08dw64FJgBs8QxLGtJENN
aL6_9Cpl-
L5yiD1sccQu_i1UnIyF27jNC
k5UquqVgjF_mGDxxiFluRC
MTHE6CpjtrqvcjxLmRoqo

Królik dziki
Źródło:
https://dinoanimals.pl/wp-
content/uploads/2019/09/
Krolik-europejski-12.jpg



Wybrane gatunki roślin Górznieńsko-Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego

Rosiczka okrągłolistna

Czosnek niedźwiedzi
Źródło:
https://www.swiatkwiatow.pl//thumb.php?img=foto_ar
t/1403005287.jpg&w=670

Źródło:
https://static.fajnyogrod.pl/media/uploads/imag
es/rosiczka-okraglolistna.jpg



Kozienicki Park Krajobrazowy
(w części Puszcza Kozienicka)

 Fauna

Występuje/ą tu między innymi:

• Około 200 gatunków ptaków

• 16 gatunków nietoperzy

• 13 gatunków płazów

• 6 gatunków gadów (w tym 
zagrożonego żółwia błotnego)

 Flora

Występuje/ą tu między innymi:

• Dęby wraz z jodłami tworzą tak 
zwany czarny las.

• Rośliny chronione

• Rośliny wodne

Celem utworzenia Parku jest zachowanie naturalnego 

krajobrazu lasów Puszczy Kozienickiej.

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c
ommons/thumb/b/bd/LOGO_KOZIENICKIE
GO_PARKU_KRAJOBRAZOWEGO.svg/1200p
x-
LOGO_KOZIENICKIEGO_PARKU_KRAJOBRA
ZOWEGO.svg.png

Logo 
Kozienickiego 

Parku 
Krajobrazowego



Przykładowe gatunki ssaków 

Kozienickiego Parku Krajobrazowego 
Jeleń

Źródło:
https://encrypted-
tbn0.gstatic.com/i
mages?q=tbn:ANd
9GcTJh3aQvSVe3H
MB-
ZvT86MO3MrXxiKnH
DTjnQ&usqp=CAU

Łoś

Źródło:
https://lh3.googleuserconte
nt.com/proxy/czJZTWXJCE
OdsDlGZuOyZLgUhScqubeP
zcjFnYDs7aNubeB7lrMd4hLy
ME0fL1bX2BJ1VN7JQTanxN6
NBSpJRntMkx4lOndelug28e
Rpg-
d6dn2vRzClErc4ogjMvVuxNl
Q1SmqWM_dNGSc

Dzik
Źródło:
https://upload.wi
kimedia.org/wikip
edia/commons/e
/ef/Locha%28js%
29.jpg

Bóbr
Źródło:
https://upload.wiki
media.org/wikipedi
a/commons/6/6b/
American_Beaver.j
pg



Mazowiecki Park Krajobrazowy

 Fauna

Występują tu między innymi:

• 50 gatunków ssaków

• 170 gatunków ptaków

• 5 gatunków gadów

• 10 gatunków płazów

• 20 gatunków ryb

 Flora

Występują tu między innymi:

• 1000 gatunków roślin 

naczyniowych (w tym 60 

gatunków rzadkich lub 

chronionych)

Logo Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego

Źródło: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/a/a1/Mazowiecki_Park_Krajobrazowy_logo.
gif



Wybrane gatunki płazów 

Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

Traszka zwyczajna
Źródło:
https://www.medianauka.pl/biologia/grafika/plazy/t
raszka-zwyczajna.jpg

Traszka 

grzebieniasta

Huczek ziemny
Źródło:
https://www.medianauka.pl/biol
ogia/grafika/plazy/big/grzebiusz
ka-ziemna-05.jpgŹródło:

https://www.medianauka.pl/bi
ologia/grafika/plazy/traszka-
grzebieniasta.jpg



Wybrane gatunki roślin Mazowieckiego 

Parku Krajobrazowego  

Bagno 

zwyczajne

Źródło: http://ziolowyporadnik.pl/wp-
content/uploads/2013/07/bagno-zwyczajne.jpg

Mącznica 

lekarska

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Arctostaphylos-uva-ursi.JPG/1280px-
Arctostaphylos-uva-ursi.JPG

Modrzewnica
Źródło:
https://www.futuregardens.pl
/uploads/recovered/d3db0c
7645b4be30ee48a10eb28c52
61.jpeg

Bobrek trójlistny
Źródło: http://3.bp.blogspot.com/-
8Yg7V3-2pTc/U-
Bsew37RoI/AAAAAAAABhY/HiSSnZ00
GbI/s1600/bobrek_trojlistkowy.jpg



Nadbużański Park Krajobrazowy

Jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Obejmuje 

lewobrzeżną część Doliny Dolnego Bugu a także fragment doliny dolnej 

Narwi i Liwca.

Logo Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Nadbuzanski_Park_Krajobrazowy_Logo.gif



Dolina Dolnego Bugu

Źródło: http://ekoedu.com.pl/wp-content/uploads/2015/01/DSC_0731.jpg

Toczna

Źródło: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commo
ns/thumb/d/dd/Toczna_river.JPG/1280px-
Toczna_river.JPG

Liwiec

Źródło: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu
mb/5/5d/Liwiec_5.JPG/1280px-Liwiec_5.JPG

Bug



Narew Liwica

Źródło: http://liw-zamek.pl/wp-content/uploads/2019/02/L.-ko%C5%82o-S.W.-001.jpgFotografia własna



Park Krajobrazowy 

Podlaski Przełom Bugu 
(częściowo w województwie lubelskim)

 Fauna

Występują tu między innymi:

• 141 gatunków ptaków (w tym 

wiele rzadkich i ginących)

 Flora

Występują tu między innymi:

• ponad 760 gatunków roślin 

(w tym 22 objęte ochroną 

gatunkową)

Logo Parku Krajobrazowego Podlaskiego 
Przełomu Bugu

Źródło:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/

eb/Logo_Parku_Krajobrazowego_Podlaski_prze%C5%8
2om_Bugu.svg



Rzeka Bug w Parku Krajobrazowym 

Podlaskim Przełom Bugu

Źródło: https://krainabugu.pl/wp-content/uploads/2017/02/IMG_6298_opt-1-1170x680.jpeg



Wody
na Mazowszu



Rzeki i jeziora

Na Mazowszu znajduje się 51 rzek.

Najdłuższą rzeką jaka przepływa przez Mazowsze jest Wisła. Jest to 

jednocześnie najdłuższa rzeka w Polsce.

Największe jezioro Mazowsza to Jezioro Zdworskie. 



Jezioro Zdworskie

Największe jezioro Mazowsza. Zbiornik rynnowy i polimiktyczny. 

Powierzchnia - od 327,5 ha do 352,8 ha.

Średnia głębokość jeziora - 2,3 m.

Źródło: http://www.bezmapy.pl/wp-content/uploads/2015/04/2576.jpg
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Jeszcze tu wczoraj słyszałem 

trzask:

salwa jak poklask wielkiej dłoni.

Był las. Pochłonął znowu las

kaski wysokie, kości i konie.

Zda mi się, stoi tu jeszcze szereg,

mur granatowy. Strzały jak baty.

Czwartego pułku

czapy i gwery

i jak obłoki - dymią armaty.

fragment wiersza K.K.Baczyńskiego „Mazowsze”



4 Pułk Piechoty Liniowej



Informacje ogólne 

4 Pułk Piechoty Liniowej został utworzony w 1815 r., a
rozformowany w 1831 r. po Powstaniu Listopadowym.
Wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty. Należał do
najlepszych jednostek polskich okresu Królestwa
Polskiego. Formowany był w Warszawie, spośród
biedniejszej młodzieży miejskiej. Jego żołnierze słynęli
z animuszu, wesołości i niemal ułańskiej fantazji. Mimo
tego pułk był szczególnie lubiany przez naczelnego
wodza, wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza.
Często stawiał go za wzór innym jednostkom (także
rosyjskim) ze względu na doskonałe opanowanie
musztry i regulaminów.

Ubiór żołnierzy wojska polskiego Królestwa Kongresowego (1815-1831)
Żródło: https://www.spiewnikniepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2017/11/piechota-rys-linder.jpg



Liczebność i koszary

4 Pułk Piechoty Liniowej składał się z dwóch batalionów po cztery
kompanie. Jeden batalion stacjonował przy ulicy Zakroczymskiej w
tak zwanych koszarach Sapieżyńskich. Drugi batalion stacjonował w
koszarach Sierakowskich przy ulicy Konwiktorskiej.

W sumie ze sztabem, dwoma batalionami i dwiema kompaniami
rezerwowymi w sumie w Pułku służyło 2.050 żołnierzy: 5 oficerów
starszych, 54–55 oficerów młodszych, 160 podoficerów, 72
muzyków, 1.664–1.676 szeregowych oraz 5 oficerów i 71–82
podoficerów i szeregowych niefrontowych.

Koszary Sapieżyńskie w pałacu Sapiehów w Warszawie
Żródło: https://klubglobtroterawarszawa.files.wordpress.com/2016/11/img_20151024_213228-01-
e1479496354439.jpeg?w=740



Dowódcy

Podczas swojej całej historii istnienia Pułkiem dowodziło
8 dowódców:

• pułkownik Ignacy Mycielski (2.II.1815-31.VIII.1820)

• pułkownik Ludwik Bogusławski (31.VIII.1820-18.III.1831)

• podpułkownik Wit Czajkowski (18.III-17.IV.1831)

• podpułkownik Stanisław Kindler (17.IV-26.V.1831)

• podpułkownik Klemens Jurski (26.V-20.VI.1831)

• podpułkownik Kazimierz Majewski (20.VI-8.IX.1831)

• podpułkownik Józef Tadeusz Borzęcki (8.IX-5.X.1831)

• major Józef Święcicki – objął komendę nad resztkami pułku po 

przekroczeniu granicy pruskiej 5.X.1831, więc formalnie nie był  

dowódcą pułku

Pułkownik Ignacy Mycielski
Źródło: http://regionszamotulski.pl/ludwik-mycielski-zapomniany-
bohater-powstania-listopadowego/#iLightbox[gallery_image_1]/0



Udział w Powstaniu Listopadowym

W ten sposób udział Czwartaków w Powstaniu Listopadowym opisywała 
przedwojenna „Ilustracja Polska”: 

„Jeszcze przed wyruszeniem na wroga „Czwartacy” rozgłaszali wszystkim, 
którzy chcieli ich słuchać, że na Moskala uderzą tylko bagnetem, bo Moskal 
nie wart prochu. I dotrzymali słowa.

W pierwszej bitwie pod Dobrem (dnia 17 lutego), gdy Skrzynecki wysłał do 
ataku „Czwartaków”, wszystkie trzy bataliony uklękły wpierw, zdmuchnęły 

proch z panewki i z bagnetem w ręku ruszyły na przerażonych wrogów. Tak szli 
„Czwartacy” cztery razy na bagnety, przeciw czterem pułkom, czyli ośmiu 
batalionom Moskali. Wróg stracił w tej walce do 1000 ludzi, nasi około 400. 
Strzelali potem dopiero na stanowczy, surowy rozkaz dowódcy brygady, gen. 
Bogusławskiego.

Nieśmiertelną sławą okryli się „Czwartacy” w walce o słynną Olszynkę (20 i 25 
lutego) pod Grochowem, przyczynili się do zwycięstwa pod Wielkim Dębem, 
obficie zrosili krwią pobojowisko pod Ostrołęką, mężnie bronili później 
Warszawy i wytrwawszy do końca podzielili smutny los korpusu gen. 
Rybińskiego. Wraz z nim w dniu 5 października roku 1831 przeszli granicę pruską 
pod Brodnicą i złożyli broń”. 

Zdobycie Arsenału w dniu wybuchu Powstania Listopadowego 
Źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/u/filer_public_thumbnails/a6/79/a6792dd7-a9a2-43cb-b5b5-

6a626116a6c5/1280px-marcin_zaleski_wziecie_arsenau.jpg__1920x900_q85_crop_subsampling-

2_upscale.jpg



Szlak bojowy

Najważniejsze bitwy i potyczki:

• 29.XI.1830 - Warszawa - zdobycie Arsenału

• 14.II.1831 - Zakrzew 

• 17.II.1831 - Dobre 

• 19-20.II.1831 - Wawer 

• 20 i 25.II.1831 - Grochów 

• 31.III.1831 - Wawer

• 31.III.1831 - Dębe Wielkie 

• 10.IV.1831 - Iganie

• 26.V.1831 - Ostrołęka 

• 6-7. IX.1831 Warszawa 

5.X.1831 – przekroczenie granicy pruskiej
Obraz "Olszynka Grochowska" Wojciecha Kossaka w zbiorach  

Muzeum Wojska Polskiego 
Żródło: http://www.muzeumwp.pl/dictionary/olszynka-grochowska-mal-w-kossak,87,duzy.jpg



Umundurowanie

Umundurowanie piechura 4 Pułku 

składało się z granatowej kurtki z żółtymi 

wykładami, zapinanej na białe guziki z 

numerem pułku oraz białych, sukiennych 

spodni. 

Żołnierze nosili białe naramienniki z 

czerwoną dwójką dla oznaczenia 

przynależności do 2 Dywizji Piechoty. 

Na głowie żołnierze nosili kaszkiet z 

czarnym daszkiem i białymi sznurami, na 

którym znajdowała się blacha z orłem, 

numerem pułku oraz ozdobnym 

pomponem. 

Czapka oficera 4 Pułku ze zbiorów 

Muzeum Wojska Polskiego
Źródło:  http://www.muzeumwp.pl/emwpaedia/ czapka-oficera-

wyzszego-4-pulku-piechoty-liniowej.php Żołnierz 4 Pułku Piechoty Liniowej
Żródło: https://cdna.artstation.com/p/assets/images/images 
/000/502/124/large/mariusz-kozik-czwartak-
final.jpg?1424898819



Uzbrojenie

Uzbrojenie podstawowe piechurów 4 
Pułku stanowiły karabiny skałkowe. 

Pierwotnie były to karabiny 
francuskie wz. 1777 (kalibru 17,5 

mm), później zastąpione rosyjskimi z 
fabryk tulskich wz. 1811 (kalibru 

17,78 mm). 

Poza karabinami piechurzy posiadali 
bagnety i tasaki (pałasze piechoty). 

Wyposażenie uzupełniała łopatka 
saperska, ładownica na 40 naboi oraz 

pochwa na bagnet. 

Karabin piechoty wz. 1777 AN IX produkcji zakładów Malherbe 

w Liége z roku 1809, rozłożony do gruntownego czyszczenia. 1 

– bagnet; 2 – kontrblacha; 3 – wkręt mocujący lufę; 4 – lufa; 5 –

łoże; 6 – zamek; 7 – tylny bączek; 8 – środkowy bączek; 9 –

przedni bączek; 10 – śruby zamkowe; 11 – stempel
Źródło: https://ioh.pl/artykuly/pokaz/le-system-an-ix,1105/

Francuski gładkolufowy skałkowy 

karabin wz. 1777
Źródło: https://ioh.pl/artykuly/pokaz/le-system-an-ix,1105/



Ordery 

W czasie wojny z Rosjanami w 1831r. czwartacy
dostali w sumie 214 orderów Virtuti Militari -
najwyższego polskiego odznaczenia wojennego
nadawanego za wybitne zasługi bojowe:
• 6 kawalerskich,
• 58 złotych
• 150 srebrnych krzyży.

Virtuti Militari jest jednym z najstarszych
wojskowych orderów na świecie. Został
ustanowiony przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego w 1792 roku.

Krzyż Kawalerski Orderu Virtuti Militari z 1831
Źródło: https://dziennikpolski24.pl/kawalerowie-niegodni-virtuti-
militari/ar/12495072



Bibliografia

• Andrzej Szomański, Walecznych tysiąc… z dziejów 4 Pułku Piechoty Liniowej Wojska Polskiego 

1815-1831, Warszawa 1968

• Bronisław Gembarzewski, Wojsko Polskie - Królestwo Polskie 1815-1830, Warszawa 1903

• Mieczysław Chojnacki, Wojsko Królestwa Polskiego 1815-1831, Warszawa 1961

• Jan Czop, Barwa Armii Królestwa Polskiego 1815-1830 oraz w wojnie polsko-rosyjskiej 1831, 

Rzeszów 2017

• Władysław Zajewski, Powstanie Listopadowe 1830-1831, Warszawa 2012

• Praca zbiorowa, Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920, 

Warszawa 2001

• Kajetan Władysław Rzepecki, Pułk Czwarty 1830-1831: szkic historyczny / według relacji ustnej i 

pamiętnikarskiej Kajetana Władysława Rzepeckiego, Poznań 1923

• https://pl.wikipedia.org/wiki/4_Pu%C5%82k_Piechoty_Liniowej_(Kr%C3%B3lestwo_Kongresowe)



Śladami 4 Pułku Piechoty Liniowej

Olszynka 

Grochowska



Śladami 4 Pułku Piechoty Liniowej

Arsenał

Koszary Sapieżyńskie



Powrót do spisu treści 



Znowu odetchniesz, grzywo zieleni,

piasek przesypie się w misach pól

i usta znowu przylgną do ziemi,

będą całować długi świst kul.

Wisło, pamiętasz? Lesie, w twych kartach

widzę ich, stoją — synowie powstań

w rozdartych bluzach — ziemio uparta —

— jak drzewa prości.

fragment wiersza K. K. Baczyńskiego „Mazowsze”



WISŁA



WISŁA TO NAJDŁUŻSZA RZEKA W POLSCE. JEJ DŁUGOŚĆ WYNOSI 1023,5 KM.

WISŁA DZIELI SIĘ NA BIEG GÓRNY, BIEG ŚRODKOWY I BIEG DOLNY. 

PODSTAWOWE INFORMACJE



WYMIAR GEOGRAFICZNY

ŹRÓDŁA:

- BARANIA GÓRA

- BESKID ŚLĄSKI  

POTOKI ŹRÓDLANE:

- BIAŁA WISEŁKA

- CZARNA WISEŁKA

WYMIAR HYDROLOGICZNY

ŹRÓDŁO:

POŁĄCZENIE POTOKU MALINKA Z POTOKIEM 

WISEŁKA

ŹRÓDŁA



DOPŁYWY WISŁY W POLSCE

SOŁA, SKAWA, RABA, DUNAJEC, WISŁOKA, SAN, 

WIEPRZ, ŚWIDER, NAREW, SKRWA, DRWĘCA, 

OSA, LIWA.

LEWE DOPŁYWY WISŁY:

PRZEMSZA, DŁUBNIA, SZRENIAWA, NIDA, CZARNA, 

OPATÓWKA, KAMIENNA, IŁŻANKA, RADOMKA, PILICA, 

BZURA, BRDA, WDA, WIERZYCA.

PRAWE DOPŁYWY WISŁY:



DOPŁYWY WISŁY NA MAZOWSZU

PRAWE DOPŁYWY WISŁY:

• NAREW

• ŚWIDER

LEWE DOPŁYWY WISŁY:

• PILICA

• BZURA

• RADOMKA

• IŁŻANKA



LEGENDA O POWSTANIU WISŁY
WERSJA 1

DAWNO TEMU NA BARANIEJ GÓRZE ŻYŁO MAŁŻEŃSTWO

– WŁADCY TYCH TERENÓW. KRÓL BESKID I JEGO ŻONA BORNA –

WŁADCZYNI LASÓW. PEWNEGO DNIA WŁADCA ZMARŁ. ŻONA

ZGODNIE Z WOLĄ MĘŻA PODZIELIŁA WŁADZĘ POMIĘDZY TRÓJKĘ

DZIECI: – SYNA, LENA I DWIE CÓRKI: BIAŁĄ I CZARNUSZKĘ. LEN MIAŁ

WŁADAĆ NAD POLAMI I ŁĄKAMI. SIOSTRY ZAŚ NAD WODAMI. PRZED

WYRUSZENIEM W DAL ZATRZYMAŁ JE RYCERZ CZANTOR.

ZAPROPONOWAŁ, ABY WYPUŚCIŁY W NIEZNANE KRAINY FALĘ –

„WYSZŁA”. MIAŁA PRZYNIEŚĆ WIEŚCI, CO WIDZIAŁA. FALA

ZAPATRUJĄC SIĘ W PIĘKNO PRZYRODY NIE POWRACAŁA PO

WPŁYNIĘCIU DO BAŁTYKU. SIOSTRY WYSYŁAŁY PO NIĄ KOLEJNE

FALE, JEDNAK TE POSZŁY JEJ ŚLADAMI. PO LATACH OD IMION SIÓSTR

NAZWANO DWIE RZECZKI - BIAŁĄ I CZARNĄ WISEŁKĘ, KTÓRE

ŁĄCZĄ SIĘ W JEDNĄ RZEKĘ - WISŁĘ.

Źródło: http://biblioteka.wisla.pl/wp-content/uploads/2018/01/Legendy-i-podania.pdf



LEGENDA O POWSTANIU WISŁY
WERSJA 2

DAWNO TEMU NA BARANIEJ GÓRZE ŻYŁO MAŁŻEŃSTWO – WŁADCY

TYCH TERENÓW. KRÓL BESKID I JEGO ŻONA BORNA – WŁADCZYNI

LASÓW. WYCHOWALI TRÓJKĘ DZIECI: SYNA, LENA I DWIE CÓRKI: BIAŁĄ I

CZARNUSZKĘ. DZIEWCZYNY BARDZO SIĘ OD SIEBIE RÓŻNIŁY. ICH

ZADANIEM BYŁA OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI I PILNOWANIE DWÓCH

ŹRÓDEŁ. PEWNEGO DNIA POSTANOWIŁY, ŻE WYRUSZĄ W ŚWIAT.

NAJPIERW WĘDROWAŁY OSOBNO, LECZ PÓŹNIEJ POSTANOWIŁY IŚĆ

RAZEM. ZA NIMI CIĄGNĘŁY SIĘ WODY OBU ICH ŹRÓDEŁ. TRZYMAJĄC SIĘ

ZA RĘCE PRZEMIERZYŁY KRAINY: ŚLĄSKĄ, KRAKOWSKĄ, SANDOMIERSKĄ,

MAZURSKĄ I MAZOWIECKĄ ABY DOTRZEĆ DO BAŁTYKU.

Źródło: http://biblioteka.wisla.pl/wp-content/uploads/2018/01/Legendy-i-podania.pdf



ROK RZEKI WISŁY

ROK RZEKI WISŁY OBCHODZONY BYŁ W 2017 ROKU. ŚWIĘTOWANO GO WE WSZYSTKICH 

WOJEWÓDZTWACH POŁOŻONYCH NAD WISŁĄ, TYM SAMYM WŁĄCZAJĄC MAZOWSZE.



DAR MAZOWSZA

DAR MAZOWSZA TO STATEK ZBUDOWANY NA TERENIE CYPLA CZERNIAKOWSKIEGO Z OKAZJI 

ROKU RZEKI WISŁY. BUDOWA TEJ SZKUTY TRWAŁA 5 MIESIĘCY. JEST TO OBECNIE NAJWIĘKSZA 

JEDNOSTKA PŁYWAJĄCA PO WIŚLE. 

Źródło: https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-

9/22885872_1510512565703720_5390271679594672969_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=dd9801&_nc_ohc=kjNS517GcXsAX8BKABA&_nc_ht=scontent-waw1-

1.xx&oh=2dcbec4bb2160e42fe34a899e389b112&oe=5FEC8692



LIRYKA

JAN KOCHANOWSKI

FRASZKA

KSIĘGI WTÓRE

PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE

PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE

PO POLSKIEJ KRAINIE

ZOBACZYŁA KRAKÓW

PEWNO GO NIE MINIE

ZOBACZYŁA KRAKÓW

WNET GO POKOCHAŁA

A W DOWÓD MIŁOŚCI

WSTĘGĄ OPASAŁA

EDMUND WASILEWSKI

PIEŚŃ

NA MOST WARSZAWSKI

NIEUBŁAGANA WISŁO! PRÓŻNO 
WSTRZĄSASZ ROGI,

PRÓŻNO BRZEGOM GWAŁT 
CZYNISZ I HAMUJESZ DROGI;

NALAZŁ FORTEL KRÓL AUGUST, 
JAKO CIĘ MIAŁ POŻYĆ,

A TY MUSISZ TĘ SWOJE DOBRĄ 
MYŚL POŁOŻYĆ,

BO KROM WIOSEŁ, KROM 
PROMÓW JUŻ DZIŚ SUCHĄ 

NOGĄ

TWÓJ GRZBIET NIEUJEŻDŻONY 
WSZYSCY DEPTAĆ MOGĄ.



LIRYKA

TEOFIL LENARTOWICZ

JAK TO NA MAZOWSZU (FRAGMENT)

PO SZEROKIM POLU MODRA WISŁA PŁYNIE,

POCHYLONE CHATY DRZEMIĄ NA DOLINIE,

NAD WODĄ ZGARBIONY STARY DĄB ŻYLASTY,

KĘDY BIELĄ PŁÓTNA WESOŁE NIEWIASTY.

PO ŁĄCE BOCIANY STĄPAJĄ POWOLNE,

W OWSACH JEDNOSTAJNIE BRZĘCZĄ ŚWIERSZCZE POLNE,

A Z BORÓW CIENISTYCH LEŚNEJ OKOLICY

ROZWIEWA SIĘ WONNOŚĆ SOSNOWEJ ŻYWICY.

PO NIEBIE OBŁOKI JAK BIELUCHNE RUNO,

SŁONECZKIEM PRZECIEKŁO, POD BŁĘKITEM SUNĄ.



NAD WISŁĄ
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POWRÓT DO SPISU TREŚCI 



W sercach rozwianych, z hukiem dwururek

rok sześćdziesiąty trzeci.

Wiatr czas zawiera. Miłość to? Życie?

Płatki ich oczu? Płatki zamieci?

Piasku, pamiętasz? Ziemio, pamiętasz?

Rzemień od broni ramię przecinał,
twarze, mundury jak popiół święty.

Wnuków pamiętasz? Światła godzinę?

fragment wiersza K. K. Baczyńskiego „Mazowsze”



Źródło: https://nplp.pl/artykul/powstanie-styczniowe/



Powstanie styczniowe
▪ Początek - 22 stycznia 1863 r.

▪ Było to największe i najdłuższe 
powstanie narodowe. 

▪ Stoczone bitwy miały charakter 
partyzancki, było ich około 1200. 

▪ W potyczkach wzięło udział mniej więcej 
200 tys. osób, byli to zarówno zamożni 
szlachcice, jak i ubodzy chłopi pokoleń.

https://www.przegladpiaseczynski.pl/historia/powstanie-styczniowe-w-

piasecznie/



PRZEBIEG POWSTANIA
Bezpośrednią prowokacją, która doprowadziła do 

wybuchu powstania styczniowego, była „branka”, czyli powołanie 
do wojska rosyjskiego obywateli Królestwa. Organizacje 

powstańcze zostały przez to zmuszone do wywołania powstania 
wcześniej – albo dobrowolnego oddania większości swoich kadr. W 

rezultacie 22  stycznia 1863 roku ogłoszono rozpoczęcie walki 
zbrojnej. Wtedy też władzę nad powstaniem styczniowym zaczął

przejmować powołany przez „czerwonych” Tymczasowy Rząd 
Narodowy.

Od samego wybuchu powstania Rosjanie mieli 
gigantyczną przewagę liczebną nad Polakami. Oddziały 
partyzanckie funkcjonujące w 40 ośrodkach były bardzo 

rozproszone. Tylko nieliczni polscy żołnierze faktycznie potrafili 
obsługiwać broń i walczyć. Dużym problemem było także 

zorganizowanie broni do walki. 

Kłopoty sprawiało też znalezienie odpowiedniego 
przywódcy. Początkowo miał nim być Ludwik Mierosławski, który 

jednak po kilku przegranych potyczkach i kłótniach z innymi 
dowódcami porzucił powstanie styczniowe. Po kilku tygodniach do 

powstania zdecydowali się przyłączyć „biali”. Dyktatorem z ich 
ramienia został Marian Langiewicz, który również nie sprawdził się

jako dowódca i został internowany w Galicji. Przez dłuższy czas 
władza przechodziła z rąk do rąk, a kolejni przywódcy rządu 

powstańczego tylko pogłębiali chaos. 

Żródło: http://600.lomza.pl/os-czasu/1863-udzial-

mieszkancow-powstaniu-styczniowym/



„Biali” to konserwatyści,  zwolennicy pracy organicznej i 

porozumienia z Rosją, przeciwnicy wybuchu powstania. 

Reprezentowali ziemiaństwo, burżuazję i inteligencję miejską.

Przedstawicielem „białych” był Marian Langiewicz - drugi 

dyktator powstania styczniowego.

„Czerwoni”  to radykalni działacze demokratyczni,  zwolennicy 

obalenia cara i odzyskania niepodległości w wyniku rewolucji. 

Zmierzali do szybkiego wywołania powstania i przeprowadzenia 

radykalnych reform społecznych. Przedstawicielem „czerwonych” 

był Ludwik Mierosławski - pierwszy dyktator powstania 

styczniowego.

Źródło: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/6/68/Marian_Langiewicz.PNG

Marian Langiewicz

Ludwik Mierosławski

Źródło: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/3/35/Ludwik_Mieros%C5%82a

wski_1.png



DALSZE LOSY POWSTANIA
18 października 1863 Romuald Traugutt

zażegnał głęboki kryzys ogłaszając się
dyktatorem powstania. Jego władzę określano
jako rygorystyczną i zdyscyplinowaną. Pozwoliło
to skupić wojska polskie i zmotywować nawet
chłopów do działania. Pomoc ze strony
Traugutta nadeszła jednak za późno. Mocnym
osłabieniem dla powstania były wydane przez
cara dwa dekrety, które swoimi warunkami
przeciągały chłopów do obozu
antypowstańczego.

Romuald Traugutt był ostatnim
dyktatorem powstania. Został schwytany 11
kwietnia 1864. Od tego momentu rozpoczął się
koniec powstania. Brak wsparcia i dowódcy
oznaczał dezorganizację i rozproszenie
partyzantów. Pojedyncze oddziały działały
jeszcze do września 1864. Najdłużej stawiającą
formacją był oddział pod dowództwem księdza
Stanisława Brzóski, który został stracony na
szubienicy w Sokołowie Podlaskim (obecnie
województwo mazowieckie) 23 maja 1865.



NEGATYWNE SKUTKI POWSTANIA

Żródło: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/powstanie-styczniowe-wybuchlo-157-lat-temu-co-o-nim-wiesz/rppd1jx



NEGATYWNE SKUTKI 
POWSTANIA
Po upadku powstania Polska pogrążyła się w
żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono
autonomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i
budżet. Wprowadzono nakaz prowadzenia ksiąg
parafialnych w języku rosyjskim oraz zlikwidowano
Szkołę Główną Warszawską. Setkom miast
wspierających powstanie odebrano prawa miejskie,
doprowadzając je tym samym do upadku.
Zlikwidowano Bank Polski, skasowano klasztory
katolickie, skonfiskowano ok. 1600 majątków
ziemskich i rozpoczęto intensywną rusyfikację ziem
polskich.

Źródło: http://www.narodowalodz.pl/krew-gra-a-rozum-spi-czyli-powstanie-styczniowe-w-kilku-odslonach/



Powstanie styczniowe było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym
w epoce porozbiorowej. Do walki wciągnęło wszystkie warstwy
społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach
międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i
ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój
nowoczesnego społeczeństwa polskiego.

Pomimo niepowodzenia militarnego, powstanie styczniowe osiągnęło część
celów politycznych, jakie postawili sobie jego organizatorzy. Przyczyniło się
między innymi do zahamowania ugodowej wobec zaborcy polityki
prowadzonej przez część polskich elit. W wyniku represji i tłumienia
powstania, polityka ugodowców straciła uznanie wśród ogółu społeczeństwa.

Pamięć o powstaniu ożywiała w kolejnych dziesięcioleciach nastroje
patriotyczne, co według części historyków przyczyniło się do odzyskania
niepodległości pół wieku później.

Powstanie przyczyniło się do uwłaszczenia chłopów, czyli nadanie chłopom na
własność użytkowanej przez nich ziemi, połączone ze zniesieniem
pańszczyzny.

Po upadku powstania znaczna część patriotów zwróciła się ku pracy
organicznej, zaś pamięć o powstańcach stała się ważnym motywem w
literaturze (np. u Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, Stefana Żeromskiego) i
malarstwie (min. Artur Grottger, Jan Matejko, Maksymilian Gierymski) oraz
motywacją dla nowego pokolenia działaczy niepodległościowych.

Źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe



▪ Cytadela Warszawska to twierdza zbudowana na rozkaz cara po
upadku powstania listopadowego z zamysłem kontroli nad
Warszawą, będącym głównym ośrodkiem polskiego ruchu
niepodległościowego.

▪ W latach powstania styczniowego przez Cytadelę, która stanowiła
również więzienie przewinęło się około 10 tysięcy jego
uczestników. Klika tysięcy wysłano stąd w głąb Rosji, na katorgę
bądź zesłanie syberyjskie.

▪ W murach Cytadeli rozegrał się również końcowy, dramatyczny akt
zrywu styczniowego, jakim był proces członków Rządu
Narodowego z Romualdem Trauguttem, ostatnim dyktatorem
powstania na czele, zakończony pięcioma wyrokami śmierci i
długoletniej katorgi dla 16 pozostałych oskarżonych. Słynna
egzekucja na południowych stokach Cytadeli Romualda Traugutta
i jego 4 współtowarzyszy: Rafała Krajewskiego, Józefa Toczyskiego,
Romana Żulińskiego i Jana Jeziorańskiego, dokonana 5 sierpnia
1864 w obecności 30-tysięcznego tłumu warszawian, stała się
symbolem klęski kolejnego polskiego zrywu
niepodległościowego.

Fotografia własna 

Fotografia własna 



• http://dziennik.com/wiadomosci/polska/powstanie-styczniowe-1963-1864-bilans-strat-ludzkich/

• https://muzhp.pl/pl/c/983/powstanie-styczniowe

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_styczniowe

• https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-wybuchu-powstania-styczniowego

• http://muzeum-niepodleglosci.pl/xpawilon/okres-powstania-styczniowego/

• https://varsisava.pl/cytadela-warszawska-muzeum-x-pawilonu/





A potem kraju runęło niebo.

Tłumy obdarte z serca i z ciała,

i dymił ogniem każdy kęs chleba,

i śmierć się stała.

Piasku, pamiętasz? Krew czarna w supły

związana — ciekła w wielkie mogiły,

jak złe gałęzie wiły się trupy

dzieci — i batów skręcone żyły. 

Piasku, to tobie szeptali leżąc,

wracając w ciebie krwi nicią wąską,

dzieci, kobiety, chłopi, żołnierze:

„Polsko, odezwij się, Polsko”.

Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz

szorstkim swym suknem po płaszczu plemion.

Gdy w boju padnę — o, daj mi imię,

moja ty twarda, żołnierska ziemio.
fragment wiersza K. K. Baczyńskiego „Mazowsze”



Krzysztof Kamil 
Baczyński



Zródło: https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/mamo-ja-leze-drugi-od-brzegu,228,3926



Krzysztof Kamil Baczyński urodził 

się 22 stycznia 1921r. w 

Warszawie.

Pochodził z rodziny żydowskiej. 

Był synem pisarza  i nauczycielki. 

Dzieciństwo spędził w kamienicy 

przy ulicy Bagatela 10. 

Uczęszczał do gimnazjum i 

liceum imienia Stefana Batorego. 

Ź
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Budynek II L.O. im. Stefana Batorego w Warszawie
Żródło: https://www.wum.edu.pl/files/informacje/ogloszenia/2017/ 

batory_odnowiona_elewacja_2013.jpg

Młody Baczyński ze swoim psem
Źródło: https://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-kamil-baczynski

Dom przy ul. Bagatela 10

Dzieciństwo



W okresie okupacji niemieckiej mieszkał 

przy ul. Hołówki 3 pod numerem 52, a od 

1942 pod numerem 83. Po utworzeniu w 

1940 getta w Warszawie pozostał z matką 

po aryjskiej stronie, ryzykując, w razie 

wykrycia żydowskiego pochodzenia, 

rozstrzelanie na miejscu. 

3 czerwca 1942 poeta wziął ślub z Barbarą 

Drapczyńską w kościele św. Trójcy na 

Solcu. 

Od jesieni 1942 do lata 1943 studiował 

polonistykę na tajnym Uniwersytecie 

Warszawskim. 

Żeby się utrzymać zajmował się w tym 

czasie pracą dorywczą: szklił okna, 

malował szyldy, pracował u węglarza na 

Czerniakowie, przyjmował telefonicznie 

zlecenia w Zakładach Sanitarnych. 

Baczyński z matką Stefanią i żoną Barbarą
Źródło: https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/mamo-ja-leze-drugi-od-brzegu,228,3926

Getto Warszawskie
Źródło: https://warszawskiehistorie.files.wordpress.com/2012/10/ 

karmelicka-131.jpg?w=584

Płonący Zamek Królewski we wrześniu 1939 r.
Źródło: https://bi.im-g.pl/im/b7/45/15/z22305207V,Warszawa--1939--Plonacy-

Zamek-Krolewski.jpg

II wojna światowa



Konspiracja

W lipcu 1943 Krzysztof wstąpił do Szarych Szeregów. 

Dostał przydział do II plutonu "Alek" wchodzącego w 

skład II kompanii "Rudy" batalionu "Zośka". Jako starszy 

wiekiem – miał 22 lata – stanął na czele sekcji liczącej 

pięć osób. I zapisał się na ostatni przed powstaniem, 

czwarty, turnus tajnej szkoły podchorążych Agricola. Miał 

stopień starszego strzelca pod ps. „Krzysztof”, „Zieliński”. 

Jednocześnie Baczyński porzucił studia polonistyczne, 

aby poświęcić się konspiracji i poezji. Twierdził, że jeśli 

będzie mu to dane, to do nauki powróci. 

W mieszkaniu na Hołówki 3 Baczyński miał skrytkę na broń, 

w której trzymał karabin Thompsona, dwa Steny, MP 40, 

granaty, materiały minerskie, a także podręczniki, mapy i 

prasę konspiracyjną.

Karabin Sten
Źródło:https://static.wikia.nocookie.net/uzbrojenie/images/a/a0/Sten.

jpg/revision/latest/scale-to-width-

down/340?cb=20140909204346&path-prefix=pl

Symbol Szarych Szeregów
Źródło:http://zsbgorzow.pl/zsb/images/polska%20walczaca.jpg



27 kwietnia 1944 Baczyński uczestniczył w akcji 

wykolejenia pociągu niemieckiego (jadącego 

z frontu wschodniego do Berlina) na odcinku 

Tłuszcz – Urle (kryptonim „TU”). 

Po ukończeniu turnusu Szkoły Podchorążych 

Rezerwy Piechoty „Agricola” w maju 1944 

otrzymał stopień starszego strzelca 

podchorążego rezerwy piechoty. 

Jednocześnie był kierownikiem działu poezji 

miesięcznika społeczno-literackiego „Droga”, 

wydawanego od grudnia 1943 do kwietnia 

1944. 

Niemiecki pociąg wyklejony przez partyzantów
Źródło: http://www.sww.w.szu.pl/logo/akcja_wieniec.jpg

Niemiecki pociąg wyklejony przez partyzantów
Źródło: http://www.sww.w.szu.pl/logo/akcja_wieniec2.jpg

Konspiracja



Wybuch powstania zaskoczył Baczyńskiego na ulicy Focha, w pobliżu placu Teatralnego. Wysłano go tam, by odebrał buty dla 
oddziału. Stawił się z czterema kolegami o godzinie 16. I czekał. Kiedy zaczęły się walki, nie miał już jak przedostać się na miejsce 
zbiórki swojego plutonu. Dołączył więc do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził podporucznik Lesław Kossowski. 
"Pierwsza noc była spokojna. Drugiego od wczesnego rana wszczęto zaciekłe walki o pałac Blanka. Powstańcy uderzają od 
Daniłowiczowskiej, przez podziemia Ratusza do piwnic pałacu i od placu Teatralnego na główną bramę obiektu. Niemcy nie dali 
się zaskoczyć, przywitali powstańców skutecznym ogniem. Wydawało się, że pałac Blanka jest twierdzą nie do zdobycia. Huk 
rozrywających się granatów, serie wystrzałów z peemów, krzyki, potęgująca się wrzawa, i pałac, mimo bardzo silnego oporu 
Niemców, został zdobyty. Byli po obu stronach zabici, ranni i wzięci do niewoli" – wspominała sanitariuszka "Stella", Krystyna 
Sypniewska-Prekier, która po wojnie została pediatrą. 

Walki trwały dwa dni. Po zdobyciu pałacu Baczyński został odkomenderowany na wieżę Ratusza, na posterunek obserwacyjny.     
4 sierpnia był znów w pałacu – miał wartę w pokoju na pierwszym piętrze, wychodzącym na wprost kolumnady Teatru Wielkiego. 
Tego samego dnia sanitariuszki dostały wezwanie do rannego w pałacu Blanka. 

Fragment reportażu Katarzyny Kaczorowskiej „Mamo, ja leżę drugi od brzegu…”
https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/mamo-ja-leze-drugi-od-brzegu,228,3926

Baczyński w Powstaniu Warszawskim cz. I



Baczyński w Powstaniu Warszawskim cz. II

Między ratuszem a pałacem był mur. Dziewczyny wspięły się na niego po desce, z trudem dostając się na 
wysokość pierwszego piętra. "Pod ciągłym obstrzałem niemieckim z różnych stron czołgałyśmy się do rannego. Kule, 
które przelatywały przez otwory okienne, odbijały się od ściany. Uniemożliwiały swobodne poruszanie się. Z 
największą ostrożnością doczołgałam się do powstańca. Z lewej strony głowy miał ranę wielkości pięciozłotówki, 
lekko wydłużoną, w której prześwitywał mózg. Rana nie krwawiła, twarz była śmiertelnie blada. Ranny to drobny 

blondyn, którego z trudem ułożyłyśmy na noszach, będąc w pozycji półleżącej. Był jeszcze jakiś mężczyzna, który 
pomagał nam przenieść go przez mur do punktu sanitarnego w Ratuszu. Potem dowiedziałam się, że był to młody 
poeta lat okupacji, Krzysztof Kamil Baczyński" – pisała "Stella". 

To był jeden z pierwszych powstańczych pogrzebów. Kiedy żołnierze z biało-czerwonymi opaskami stali na 
dziedzińcu Ratusza, któryś z nich ponoć zapytał, kogo chowają. "Człowieku, to Słowacki!" – usłyszał w odpowiedzi. 
Baczyński zginął trafiony przez niemieckiego snajpera. W miejscu, gdzie go pochowano, stoi dzisiaj pomnik Nike.

Fragment reportażu Katarzyny Kaczorowskiej „Mamo, 

ja leżę drugi od brzegu…”

https://tvn24.pl/magazyn-tvn24/mamo-ja-leze-drugi-

od-brzegu,228,3926



Krzysztof Kamil Baczyński zginął na 

początku Powstania Warszawskiego 

- 4 sierpnia 1944r. w Pałacu Blanka 

przy Placu Teatralnym. 

Został postrzelony przez 

niemieckiego strzelca wyborowego 

najpewniej znajdującego się w 

gmachu Teatra Wielkiego. 

Ciężko ranny poeta wkrótce zmarł. 

Został pochowany na tyłach Pałacu 

Blanka – tam gdzie dzisiaj znajduje 

się pomnik Warszawskiej Nike.

Widok na plac Teatralny i Pałac Blanka
Źródło: https://www.google.pl/maps/@52.2445835,21.010399,18.75z 

Śmierć poety



Pokolenie Kolumbów zwane również pokoleniem 1920 to pokolenie 

literackie obejmujące pisarzy i poetów polskich urodzonych około roku 

1920, dla których okres wchodzenia w dorosłość przypadł na lata II 

wojny światowej. To właśnie wojna była przeżyciem, które 

ukształtowało ich twórczość w największym stopniu. 

Nazwa pokolenia pochodzi od tytułu powieści Romana Bratnego 

Kolumbowie. Rocznik 20. 

Do pokolenia zalicza się następujące osoby: Józef Szczepański (ur. 

1922), Gustaw Herling-Grudziński (ur. 1919), Anna Kamieńska (ur. 1920), 

Lech Bądkowski (ur. 1920), Krzysztof Kamil Baczyński (ur. 1921), Zdzisław 
Stroiński (ur. 1921), Roman Bratny (ur. 1921), Witold Zalewski (ur. 1921), 

Tadeusz Różewicz (ur. 1921), Tadeusz Borowski (ur. 1922), Tadeusz 

Gajcy (ur. 1922), Andrzej Trzebiński (ur. 1922), Bohdan Czeszko (ur. 

1923), Józef Hen (ur. 1923). 

Prawie wszyscy wymienieni pisarze i poeci przystępowali do matury w 

1939 roku.

Tadeusz Gajcy 
Źródło:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co

mmons/thumb/3/32/Tadeusz_Gajcy%2C_p

ortrait_3.jpg/180px-

Tadeusz_Gajcy%2C_portrait_3.jpg

Krzysztof Kamil Baczyński 
Źródło:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/co

mmons/thumb/3/32/Tadeusz_Gajcy%2C_p

ortrait_3.jpg/180px-

Tadeusz_Gajcy%2C_portrait_3.jpg

Józef Andrzej Szczepański
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/J

%C3%B3zef_Szczepa%C5%84ski.jpg/173px-

J%C3%B3zef_Szczepa%C5%84ski.jpg

Kolumbowie



Twórczość

Rękopis atramentem wiersza Louis Codeta

„La Flûte verte” z autorskim przekładem 

poety z VII 1939 z Zakopanego
Źródło: https://www.bn.org.pl/download/image/1343303934.jpg

Baczyński uznawany jest powszechnie za jednego z 

najwybitniejszych poetów czasów okupacji. To właśnie poezja 

Baczyńskiego najpełniej wyraża cechy pokolenia Kolumbów.

W okresie okupacji niemieckiej poeta ogłosił 4 tomiki poezji: 

Zamknięty echem (lato 1940), Dwie miłości (jesień 1940), Wiersze 

wybrane (maj 1942), Arkusz poetycki Nr 1 (1944) oraz Śpiew z 

pożogi (1944) oraz wiele utworów w prasie konspiracyjnej.

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.

Zachowało się również kilkaset rysunków i grafik Baczyńskiego.



• Baczyński chodził do jednej klasy w Gimnazjum i 

Liceum im. Stefana Batorego razem z „Zośką”, 

„Rudym” i „Alkiem” – bohaterami „Kamieni na 

szaniec”.

• Baczyński jest również wspomniany w 

„Kamieniach na szaniec” jako “młody 

Słowacki”.

• Poeta marzył o karierze grafika ilustratora. Dużo 

rysował.  Miał możliwość studiowania grafiki w 

Akademii Sztuk Pięknych, ale wojna przerwała te 

plany.

• Na wieść o wstąpieniu Baczyńskiego do oddziału 

dywersyjnego Stanisław Pigoń powiedział 

Kazimierzowi Wyce: Cóż, należymy do narodu, 

którego losem jest strzelać do wroga brylantami.

Rysunek Baczyńskiego „Pokolenie”
Żródło: https://wyborcza.pl/5,140981,17295026.html?i=13

Ciekawostki
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Śladami Baczyńskiego

Baczyński miał pochodzenia

żydowskie. Pomimo tego za

czasów II wojny światowej

mieszkał po stronie aryjskiej, a

nie w getcie.

Szlak muru getta Warszawskiego



• Krzysztof Kamil Baczyński, Wybór poezji w opracowaniu Jerzego 

Święcha, Wrocław 1989 

• Wiesław Budzyński, Śladami Baczyńskiego, Warszawa 2009

• Kazimierz Wyka, Krzysztof Kamil Baczyński, Kraków 1961

• Wiesław Budzyński, Warszawa Baczyńskiego, Warszawa 2004

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84
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Źródło: 

https://sklep.muzeumwarszawy.pl/userdata/public/gfx/33ac16573597ec58cec3b344468bf930.jpg



Powrót do spisu treści 



Mamy nadzieje, że nasz projekt wzbogacił waszą wiedzę o 
Mazowszu. Przeszliśmy przez to wspaniałe i pełne 

ciekawostek województwo wspólnym spacerem lirycznym. 
Ułatwił nam to piękny wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 

pt.: „Mazowsze”. 

Swoją poetycką wyobraźnią objął autor bohaterską przeszłość
tej krainy, ukazał odwieczne przemijanie pokoleń

zaangażowanych w walkę. Udowodnił, że prawidła historii i 
sytuacja człowieka w dziejach zawsze były i pozostaną

identyczne. Pokolenie Kolumbów spełniło więc zadanie jakie 
w przeszłości podejmowali przodkowie. Świadkami 
historycznych zmagań uczynił piękną, ale i tragiczną

przyrodę.
Krzysztof Kamil Baczyński 
Źródło:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Tad

eusz_Gajcy%2C_portrait_3.jpg/180px-

Tadeusz_Gajcy%2C_portrait_3.jpg




