
„Kamienie na szaniec”

Wykonała Anna Czernicka kl. VIIIA



Krótko o utworze

Autorem książki „Kamienie na szaniec” jest Aleksander Kamiński. Lektura ta opowiada o 
przeżyciach trzech głównych bohaterów, uczęszczających do Gimnazjum im. Stefana Batorego 
w Warszawie:

• Alka (Macieja Aleksa Dawidowskiego);

• Rudego (Jana Bytnara);

• Zośki (Tadeusza Zawadzkiego).

Książka ta zaliczana jest do literatury faktu, ponieważ przedstawia autentyczne wydarzenia, 
rozgrywające się podczas powstania warszawskiego. Pokazuje życie wielu mieszkańców w 
okupowanej Warszawie oraz sposoby walki warszawiaków z Niemcami.



Elementy świata przedstawionego:

Miejsca akcji: Warszawa, Dębe Wielkie, Celestynów, Czarnocin, Sieczychy, okolice Kraśnika.

Czas akcji: od września 1939r. do 20 sierpnia 1943r.

Główni bohaterowie: Alek, Rudy, Zośka.

Najważniejsze wydarzenia przedstawione w powieści:

• Wybuch wojny;

• Ucieczka z Warszawy i powrót po kilku dniach;

• Przyłączenie się do PLAN-u;

• Działalność w Małym sabotażu związanym z Wawrem;

• Dokładnie planowane akcje dywersyjne.



Alek (Maciej Aleksy Dawidowski)

• Urodził się 3 listopada 1920r.

• Szczupły, wysoki chłopak o wesołym uśmiechu i niebieskich oczach;

• Energiczny, dynamiczny, odważny, ambitny, szczery uczciwy;

• Miał przezwisko „Kopernicki”, ale był też często nazywany Glizdą ze względu na to, 
że był chłopakiem o „długim” wzroście;

• Jego ojciec był dyrektorem fabryki karabinów;

• Zmarł 30 marca 1943r. na skutek zastrzelenia przez Niemca, trafiony z pistoletu 
prosto w brzuch.



Rudy (Jan Bytnar)

• Urodził się 6 maja 1921r.;

• Wszechstronnie uzdolniony, wybitna inteligencja, myśliciel, skromny, często skłaniał się do 
refleksji;

• Posiadał talenty artystyczne i techniczne, znakomity konstruktor, bardzo dobrze gotował, 
wynalazca (wymyślił m. in. „wieczne pióra”);

• Szczupła sylwetka, potargane włosy, wysoki wzrost, nieco piegowata twarz;

• Jego ojciec był żołnierzem Legionów Polskich;

• W domu o świcie 23 marca 1943r. razem z ojcem został zatrzymany przez okupantów;

• Na skutek pobicia przez Niemców zmarł 30 marca 1943r.  



Rudy                           Alek



Zośka (Tadeusz Zawadzki)

• Urodził się 24 stycznia 1921r.;

• Związany z rodziną, szczególnie z matką;

• Delikatny, nieśmiały, uzdolniony, ambitny, uparty, wysportowany, wybitnie 
inteligentny, zdolny, mający wiele rozległych zainteresowań, planował i 
przeprowadzał większość akcji;

• Dziewczęca uroda, delikatna cera, błękitne oczy, jasne i złociste włosy;

• Jego ojciec był profesorem Politechniki Warszawskiej;

• Został zastrzelony 20 sierpnia 1943r. w wyniku likwidacji posterunku żandarmerii w 
Sieczychach.



Zośka



Czas i miejsce akcji dywersyjnych przedstawionych w 

utworze:

• Kraśnik - 31 grudnia 1942r.

• Warszawa, skrzyżowanie ulic Długiej, Nalewki i Bielańskiej - 26 marca 1943r., 

najważniejsza z akcji przedstawionych w powieści Akcja pod Arsenałem.

• Celestynów - 19 maja 1943r.

• Czarnocin - czerwiec 1943r.

• Sieczychy - 20 sierpnia 1943r.



Dziękuję za uwagę☺


