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Informacje o Książce

Książka Aleksandra Kamińskiego 

opowiadająca o działalności grupy 

członków Szarych Szeregów w 

Warszawie podczas II wojny 

światowej.Jest oparta na 
prawdziwych wydarzeniach z końca 

lat 30. i okresu okupacji niemieckiej. 

Jej tytuł nawiązuje do fragmentu 

wiersza Juliusza Słowackiego 
Testament mój.



Tadeusz "Zośka" Zawadzki

Zośka, jeden z głównych bohaterów „Kamieni na

szaniec” swój pseudonim zawdzięczał delikatnej
urodzie, „został bowiem przez naturę obdarzony

niemal dziewczęcą urodą. Delikatna cerą, 

regularne rysy, jasnoniebieskie spojrzenie i włosy

złociste, uśmiech zupełnie dziewczęcy, ręce o 
długich, subtelnych palcach, wielka

powściągliwość, pewien rodzaj nieśmiałości –

wszystko to było aż nadto dostatecznym

powodem do nazywania Tadeusza Zawadzkiego
przez kolegów – Zośką”.

Zośka uczył się w jednej z najlepszych szkół w 

Warszawie. Posiadał wyjątkowe zdolności, 
wybitną inteligencję teoretyczną i praktyczną, 

choć nigdy nie przykładał się zbytnio do nauki i

uchodził za przeciętnego ucznia.



Maciej "Alek" Dawidowski

Aleksy Dawidowski, ps. Alek - przez kolegów 

nazywany „Glizdą” ze względu na wysoki 
wzrost, urodził się 3 listopada 1920 r., zmarł w 
wyniku odniesionych ran 30 marca 1943 r., 

podharcmistrz, członek podziemnej organizacji 
„Wawer”, sierżant podchorąży AK, 

odznaczony Orderem Virtuti Militari. Alek był 
wysokim, szczupłym chłopcem o niebieskich 
oczach i jasnych włosach, ciągle się 

uśmiechał, mówił szybko, wymachując przy 
tym rękami. Potrafił jednak panować nad sobą 

w chwilach ważnych, był wyjątkowo szczery, 
bezpośredni i uczynny, posiadał też wyjątkowy 
talent przywódczy.



Jan "Rudy" Bytnar

Jan Bytnar, ps. Rudy - urodzony 6 maja 
1921 r., zmarł na skutek odniesionych ran i 
skatowania przez gestapo 30 marca 1943 
r., harcmistrz, członek organizacji „Wawer”, 
podporucznik AK, odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Rudy był chłopcem drobnym i 
szczupłym, o piegowatej twarzy i rudych 
włosach, odznaczał się wybitną 
inteligencją, był skromny i delikatny wobec 
przyjaciół, interesował go świat uczuć i 
myśli ludzkich, miał naturę refleksyjną. 
Pochodził z rodziny inteligenckiej, ojciec 
chłopca był zaangażowany w życie 
społeczne,



ZWIEDZALIŚMY WIRTUALNE MUZEUM 

POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, ŻEBY 

PRZYBLIŻYĆ SOBIE ZYCIE I NASTRÓJ PANUJĄCY 
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WARSZAWSKIEGO



ROZMAWIALIŚMY O 

KSIĄŻCE "KAMIENIE NA 

SZANIEC"

NA LEKCJI WYCHOWAWCZEJ 

OGLĄDALIŚMY 

PREZENTACJĘ



ILUSTARCJA DO KSIĄŻKI 



Dlaczego warto przeczytać "Kamienie na Szaniec"

❖ Uważam, że ,,Kamienie na Szaniec'' to lektura autorstwa Aleksandra Kamińskiego która jest 
warta przeczytania , mimo tego , że jest to lektura szkolna. Książka przedstawia losy grupy
harcerzy w 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej.Pierwsze skrzypce grają Tadeusz Zawadzki
„Zośka”, Aleksy Dawidowski „Alek” i Jan Bytnar „Rudy”.

Książka opowiada o przyjaźni i wojnie. Akcja rozpoczyna się w czerwcu 1939 r. do 20 
sierpnia 1943r a miejsce akcji to Warszawa.Autor przenosi nas w okolice Kraśnika, 
Celestynowa, Czarnocina i Sieczychów.Książka jest naprawdę ciekawa , uczy historii
pokazuje siłę przyjaźni i pokazuje jak wojna , potrafi zmobilizować człowieka , że jest zła i
wyniszczająca.Autor nadał tej książce taki tytuł, ponieważ podobnie zatytułowany był
pamiętnik jednego z głównych bohaterów, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Pamiętnik zawiera
opis życia i walki trzech chłopaków , akcji przez nich przeprowadzonych oraz jego przeżyć i
przemyśleń. Wspomnienia stały się podstawą fabuły książki.
Tytuł książki jest fragmentemutworu Juliusza Słowackiego Testament mój.Książka łączy w 
sobie reportaż i opowiadanie.

Podsumowując lektura jest wartościowa , zawiera teksty historyczne i reportażowe.Moim
zdaniem każdy - bez względu na wiek powinien przeczytać książkę Aleksandra Kamińskiego.
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