„Kamienie na szaniec” – akcje dywersyjne
„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego szczegółowo przedstawiają kilka akcji
dywersyjnych, w których brali udział główni bohaterowie opowieści: Zośka, Rudy i Alek. Ci
młodzi chłopcy w 1942 roku zostali wcieleni w struktur Kedywu, czyli Kierownictwa Dywersji. Od
tej pory zaczęli brać udział w akcjach zbrojnych, mających na celu przede wszystkim niszczenie
niemieckiego sprzętu, broni, a także osłabianiu przeciwnika.
Pierwszą akcją dywersyjną bohaterów było wysadzenie w Kraśniku niemieckiego pociągu z
bronią transportowaną na wschodni front – do Rosji. Członkowie Grup Szturmowych sami w
mieszkaniu Rudego przygotowywali materiały wybuchowe i opracowywali plan. Pociąg został
wysadzony w noc sylwestrową 1942 roku.
Kolejną akcją była ewakuacja istotnych dokumentów podziemia z mieszkania na Brackiej w
lutym 1943 roku. Akcją dowodził Zośka, a całe przedsięwzięcie trwało dwie godziny. W trakcie
jej trwania żołnierze Grup Szturmowych musieli zatrzymać ponad 200 osób mieszkających w
kamienicy. Pod koniec akcji do domu weszli policjanci i wywiązała się strzelanina. Rudy i Zośka
zostali ranni.
Centralną i najważniejszą akcją Grup Szturmowych była akcja pod Arsenałem. Miała ona
miejsce 26 marca 1943 roku. Jej celem było uwolnienie więźniów politycznych przewożonych z
Alei Szucha na Pawiak. Nazwa akcji pochodzi od miejsca, w którym się odbyła – Arsenału
Królewskiego. Cel został osiągnięty: więźniowie, w tym Rudy (Jan Bytnar) zostali odbici. Jednak
trzech ludzi, w tym Alek straciło życie.
W maju 1943 roku odbyła się z kolei akcja w Celestynowie, polegająca na uwolnieniu transportu
więźniów przewożonych z Majdanka do Oświęcimia. Rolę dowódcy powierzono Zośce. Nie
obyło się bez komplikacji, ponieważ niespodziewanie na stacji pojawił się pociąg z niemieckimi
żołnierzami. Ostatecznie jednak więźniów odbito.
W Czarnocinie Grupy Szturmowe miały zaś wysadzić niemiecki pociąg z bronią przeznaczoną
na front wschodni. W czasie akcji zginął Tadeusz Mirowski (Oracz). Niestety nie udało się
osiągnąć celu – wysadzono most, ale po tym, jak pociąg już przejechał. W trakcie odwrotu
zginęli również Felek i Gruby.
Ostatnim działaniem Grup Szturmowych opisanym w „Kamieniach na szaniec” była akcja w
Sieczychach. Jej celem była likwidacja niemieckiego posterunku. Już na początku działań
dowodzący oddziałem Zośka zginął.

