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45. rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego
Polski pedagog, wychowawca, profesor nauk humanistycznych,
współtwórca metodyki zuchowej, instruktor harcerski,
harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych
przywódców Szarych Szeregów, przewodniczący Prezydium
Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego. Komendant
główny Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Autor
najsłynniejszej książki czasu okupacji „Kamienie na szaniec.”

Aleksander Kamińśki urodził się 28 stycznia
1903 r. w Warszawie. Był synem Jana
Kamińskiego (farmaceuty) i Petroneli
Kaźmierczak. W 1905 r. wyjechał wraz z
rodzicami do Kijowa, gdzie ukończył rosyjską
4-klasową szkołę powszechną, potem w
1914 r. przeniósł się do Rostowa, a w 1916 r.
do Humania. Po powrocie do kraju (w marcu
1921 r.) kontynuował naukę w Gimnazjum
Kazimierza Kulwiecia w Warszawie,
otrzymując tu w czerwcu 1922 r. świadectwo
dojrzałości. Następnie studiował historię i
archeologię na Uniwersytecie Warszawskim i
w styczniu 1928 r. uzyskał dyplom magistra.

W 20-leciu międzywojennym Aleksander
Kamiński zaangażował się w działalność
Związku Harcerstwa Polskiego. Był twórcą
metodyki zuchowej (przy współpracy z
Jadwigą Zwolakowską) oraz autorem
powieści, stanowiących równocześnie
podręczniki metodyczne dla instruktorów
zuchowych w Organizacji Harcerzy ZHP:
„Antek Cwaniak” (1932), „Książka wodza
zuchów” (1933) i „Krąg rady” (1935).

Po wybuchu II wojny światowej Kamiński wszedł w skład Komendy Pogotowia Harcerzy, a
po kapitulacji stolicy kierował prowizorycznym domem dziecka dla dzieci osieroconych
podczas oblężenia Warszawy. Od października 1939 r. był członkiem ścisłej Głównej
Kwatery („Pasieka”) Szarych Szeregów. W tym samym miesiącu stał się również członkiem
organizacji konspiracyjnej Służba Zwycięstwu Polski, przemianowanej później na Związek
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Walki Zbrojnej, a 14 stycznia 1942 r. na Armię Krajową.

Aleksander Kamiński stanął na czele Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, którą kierował
do Powstania Warszawskiego. Powyższa organizacja była podporządkowana Komendzie
Głównej Związku Walki Zbrojnej. Stawiała sobie za cel prowadzenie propagandy
antyhitlerowskiej i zwalczanie propagandy niemieckiej, stosowała głównie techniki małego
sabotażu. Nazwa została przyjęta od miejsca zbrodni dokonanej przez Niemców w nocy z
26/27 grudnia 1939 r. na 107 Polakach w podwarszawskim Wawrze. Organizację tworzyli
m.in. harcerze 23 WDH, późniejsi bohaterowie Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki
(Zośka), Aleksy Dawidowski (Alek), Jan Bytnar (Rudy) i inni. Na murach Warszawy zaczęły
się pojawiać napisy „Wawer pomścimy”.

„Wawer” organizacyjnie podlegał Biuru Informacji i Propagandy KG AK. W 1942 r. było to
ok. 200 osób. 10 stycznia 1942 r. w okupowanej Warszawie zespoły Organizacji Małego
Sabotażu „Wawer” zamazały ok. 250 tablic z niemieckimi nazwami ulic i rozrzuciły 40 tys.
ulotek z tekstem noworocznego przemówienia prezydenta RP Władysława Raczkiewicza. W
tym samym czasie, od wiosny 1942 r., zaczął się pojawiać w przestrzeni publicznej całej
Warszawy znak Polski Wałczącej, składający się z liter „P” i „W” – na murach, płotach,
tablicach ogłoszeniowych, słupach elektrycznych, przystankach tramwajowych, a w postaci
stempli nawet na egzemplarzach okupacyjnej gazety. Twórcami przedstawień znaku
„kotwicy walczącej” byli właśnie harcerze z organizacji „Wawer”.

13 marca 1942 r. Organizacja Małego Sabotażu "Wawer" umieściła na cokole pomnika
Mikołaja Kopernika w Warszawie napis: „W odwet za zniszczenie pomnika Kilińskiego
zarządzam przedłużenie zimy o 6 tygodni. (-) Mikołaj Kopernik astronom”. Tego
samego dnia Maciej Aleksy Dawidowski "Alek" z "Wawra" napisał na murach Muzeum
Narodowego w Warszawie: „Ludu W-wy jam tu. Kiliński Jan”.

Aleksander Kamiński był też redaktorem „Biuletynu Informacyjnego”, pisma
Polskiego Państwa Podziemnego, które redagował do ostatnich dni
Powstania. Ponadto, na podstawie relacji Tadeusza „Zośki” Zawadzkiego o kolegach z 23.
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej m.in. Janie Bytnarze i Aleksym Dawidowskim,
sporządzonej po akcji pod Arsenałem w kwietniu 1943 r., napisał książkę pt. „Kamienie
na szaniec”. Jedna z najważniejszych pozycji literatury polskiej okresu wojennego.
Pierwsze wydanie ukazało się w podziemiu w 1943 r.:

„Gdy pisałem „Kamienie”, to przecież pisałem o zaprzyjaźnionych ze sobą chłopcach. Więc,
gdy zdecydowałem się pisać dokonałem tego w ciągu kilku dni, może tygodnia.
Odczuwałem to tak, jakbym był medium, przez które wypowiada się wielka siła, siła
podstawowych wartości” – wspominał Kamiński po latach.

„Kamienie” opowiadają o losach harcerzy Szarych Szeregów. Pod innymi pseudonimami
skrywali się Rudy, Alek, Zośka. Braterstwo, odpowiedzialność, lojalność – to była podstawa
ich życia, najważniejsze jego wartości, o których pisał Kamiński.



Aleksander Kamiński przeżył wojnę i Powstanie Warszawskie. Próbował działać w
harcerstwie, ale szybko, bo już w 1949 r. został z niego usunięty jako reakcyjny ideolog.
Próbował jeszcze raz, po Październiku ’56. Ustąpił, gdy harcerstwo coraz bardziej stawało
się podporządkowane ideologicznie PZPR.

Pracował na Uniwersytecie Łódzkim, w katedrze pedagogii specjalnej, gdzie został
profesorem. Na emeryturze wrócił do Warszawy. Zmarł 15 marca 1978 r. Został
pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w kwaterze
Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” (A20–1–13). Spoczął obok Zośki,
Rudego i Alka.

***

W 2021 r. nakładem wyd. IPN ukazała się książka pt. „Między Kamińskim i Kuroniem.
Ewolucja Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1956-1964” pod red. Michała Wenklara.
Książka poświęcona jest zmianom zachodzącym w ruchu harcerskim od odrodzenia ZHP w
1956 r., aż do roku 1964, kiedy to wprowadzono do przyrzeczenia słowa o „wierności
sprawie socjalizmu”, co stanowiło symboliczny kres procesu ponownego
podporządkowywania harcerstwa komunistycznej władzy. Na tom składają się teksty
różnych autorów pokazujące z jednej strony entuzjazm związany z odrodzeniem i
późniejszą, codzienną pracę wychowawczą ZHP, a z drugiej starania ówczesnych władz, by
harcerstwo nie wyszło poza ramy działalności wyznaczone przez reżim i jego
ideologię. Niniejszy tytuł można nabyć w naszych księgarniach stacjonarnie lub online.

W 2019 r. ukazała się książka pt. „Światowe harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na
obczyźnie w latach 1918-2018. Studia, szkice i materiały” pod red. Marka Wierzbickiego,
Teresy Szadkowskiej-Łakomy i Jagody Kaczorowskiej. W latach 1918-2018 w
najważniejszych ośrodkach emigracyjnych działały drużyny harcerskie, które krzewiły
patriotyzm wśród młodszych pokoleń emigrantów. Szczególne zasługi ma pod tym
względem - powstały w 1946 r. - Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami
Kraju, który działa nieprzerwanie aż do czasów współczesnych. Jego struktury znajdują się
w najważniejszych skupiskach polonijnych na świecie, a zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, USA,
Kanadzie, Argentynie, Australii i Francji. Niniejsza książka - jako pierwsza - przybliża
konteksty i warunki harcerskiej służby w tych krajach, uświadamiając rangę harcerskiego
wychowania w tak specyficznych warunkach. Książkę można ją nabyć w naszych
księgarniach stacjonarnie lub online.

W 2015 r. IPN wydał książkę pt. „Sto lat harcerstwa” autorów: Wojciech Hausner, Marek
Wierzbicki. Publikacja pokazuje różnorodność harcerstwa, które ani przed II wojną
światową, ani w jej czasie, ani w okresie powojennym nie było ruchem jednorodnym.
Publikację wyróżniono nagrodą czytelników w kategorii „Najlepsza książka
popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” w 9. edycji konkursu „Książka
Historyczna Roku”. Autorzy książki – historycy i harcerze – w przystępnej formie opisali
powstanie ruchu harcerskiego na ziemiach polskich. Niniejszą książkę można pobrać
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bezpłatnie z portalu przystanekhistoria.pl

W 2022 r. Biuro Edukacji Narodowej IPN przygotowało dla szkół i nauczycieli tekę
edukacyjną pt. „Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”, która w przekrojowy sposób
pokazuje jego historię i ponadczasowe wartości. Tekę, w tym liczne materiały edukacyjne
poświęcone harcerstwu, można pobrać bezpłatnie ze strony:  https://edukacja.ipn.gov.pl

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z licznymi materiałami audio-wideo, artykułami
naukowymi, które poświęcone są harcerstwu polskiemu w portalu przystanekhistoria.pl:

·         Ewa Liszkowska, Kazimierz Grenda (1906-1959)

·         Izabella Kopczyńska, Irena Bobowska – niezwykła bohaterka

·         Patrycja Resel, Harcerka z Legionu Wyzwolenia. Helena Janaszczyk (1910–1940)

·         Piotr Niwiński, Gimnazjalny patriotyzm

·         Jerzy Autuchiewicz, Brunon Hlebowicz – nauczyciel, harcerz, obrońca Grodna
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