
,,Kamienie na szaniec"

Prezentację wykonała Klaudia Szostak VIIIa



Kilka słów o autorze
Aleksander Kamiński, ps. Kamyk (1903-

1978), pedagog, działacz harcerski, pisarz, 
osobiście znał bohaterów swojej książki. W 

okresie międzywojennym był jednym z 
głównych działaczy Związku Harcerstwa 

Polskiego (ZHP). Podczas wojny 
współtworzył Szare Szeregi, Organizację 

Małego Sabotażu ,,Wawer", działał w Armii 
Krajowej (AK). Jest uznawany za 

wychowawcę pokolenia żołnierzy Polskiego 
Państwa Podziemnego.



Tytuł
Nawiązuje do fragmentu 

wiersza Juliusza 
Słowackiego ,,Testament 
mój", który Jan Bytnar 
chciał usłyszeć przed 

śmiercią, oraz do 
wspomnień Zośki spisanych 

po śmierci obydwu 
przyjaciół, które 

zatytułował ,,Kamienie 
przez Boga rzucone na 

szaniec".



Czas akcji: obejmuje cztery lata, 
od czerwca 1939r. do 21 
sierpnia 1943r. (śmierć Zośki, 
czyli Tadeusz Zawadzkiego).

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



Plan wydarzeń

1. Czasy przedwojenne: nauka bohaterów 
w Gimnazjum im. S. Batorego, wakacyjny 
wyjazd w czerwcu 1939r. W Beskid 
Śląski.

2. Wybuch II wojny światowej, wymarsz z 
Warszawy i powrót do stolicy na wieść o 
kapitulacji. Pierwsza akcja – pomoc.

3. Życie w czasach okupacji: praca 
zarobkowa, nauka na tajnych 
kompletach, konspiracja:

a) mały sabotaż (1941-1942)

b) dywersja (listopad 1942-1943).

4. Aresztowanie (23 marca 1943r.) i 
odbicie Rudego (26 marca) - akcja 
pod Arsenałem.

5. Śmierć Rudego i Alka (30 marca).

6. Wyjazd Zośki na wieś, pisanie 
wspomnień.

7. Powrót Zośki do konspiracji, akcje 
dywersyjne.

8. Akcja w Sieczychach, śmierć Zośki.



Bohaterowie
Główni bohaterowie: Zośka (Tadeusz Zawadzki), Rudy (Jan 
Bytnar), Alek (Aleksy Dawidowski).

Inni bohaterowie: Zeus (Lechosław Domański), Heniek 
(Henryk Ostrowski), Czarny Jaś (Jan Wuttke), Wesoły 
(Zygmunt Kaczyński).



- związany z rodziną, delikatny, o dziewczęcej urodzie, 
jasne, złociste włosy, niebieskie oczy, subtelne palce, 
delikatna cera, urodzony organizator, powściągliwy, 

nieśmiały, wyjątkowe zdolności, wybitna inteligencja, 
wrażliwy, skryty, powściągliwy, samotnik, o rozległych 

zainteresowaniach, uzdolniony, wyróżniający się w 
sporcie, uczy się pływać, ambitny, uparty, oddany sprawie, 
urodzony przywódca, obdarzony autorytetem. Ojciec był 

profesorem Politechniki Warszawskiej.

Tadeusz Zawadzki (ps. Zośka) -



- piegowata twarz, jasne, rude włosy, drobny, 
szczupły, silny, wybitnie inteligentny, talenty

artystyczne i techniczne, zdolności
konstruktorskie, twórczy lubi czytać, 

refleksyjna natura, opanowany, spokojny, 
dobrze gotuje, nie wyjawił nic podczas

przesłuchania. Ojciec Rudego, urodzony w 
chłopskiej rodzinie, był harcerzem i

żołnierzem I Brygady Legionów Piłsudskiego, 
pełnił funkcję kierownika Szkoły Specjalnej

dla dzieci niepełnosprawnych.

Jan Bytnar (ps. Rudy, 
Czarny, Krokodyl) -



- wysoki, szczupły, niebieskie oczy, płowe włosy, 
wesoły, energiczny, pogodne usposobienie, 
uczuciowy, dynamiczny, ekspresyjny, dużo

gestykuluje, marzy o wielkich czynach, szczery, 
bezpośredni, opanowany, wielbiciel kina, dobrze

jeździ na nartach, uczy się panować nad sobą, 
uczynny. Ojciec Alka, dyrektor fabryki karabinów, 
został rozstrzelany, aresztowana matka przeżyła

obóz koncentracyjny.

Aleksy Dawidowski (ps. 
Alek, Kopernicki, Glizda) -




