


B a t a l i o n „Z o ś k a”

to harcerski batalion AK 

biorący udział w 

Powstaniu Warszawskim, 

składający się przede 

wszystkim z członków 

„Szarych Szeregów”-

konspiracyjnego Związku 

Harcerstwa Polskiego.



• Batalion, utworzony pod 
koniec sierpnia 1943r., 
przyjął nazwę „Zośka” dla 
upamiętnienia postaci 
dowódcy warszawskich 
Grup Szturmowych 
Tadeusza Zawadzkiego 
„Zośki”



W Powstaniu Warszawskim 
batalion "Zośka" walczył w 

Zgrupowaniu AK "Radosław" na 
Woli i Starym Mieście, skąd jedna 

z jego kompanii - "Rudy„, 
dowodzona przez Andrzeja 

Romockiego "Morro", jako jedyna 
spośród załogi staromiejskiej 

przebiła się do Śródmieścia przez 
placówki niemieckie w Ogrodzie 

Saskim. W czasie walk na 
Czerniakowie i Mokotowie 

zdziesiątkowany batalion "Zośka" 
został połączony z batalionem 

"Parasol".



Kompania "Rudy" została uznana przez dowództwo AK za najlepszą 

spośród oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim. Za 

walki Wódz Naczelny Tadeusz Komorowski "Bór", odznaczył batalion 

"Zośka" Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari



Żołnierze AK, którzy wejdą 
później w skład Batalionu
"Zośka" brali udział w akcjach 
dywersyjno-sabotażowych, 
m.in. mających na celu 
niszczenie hitlerowskiego 
transportu kolejowego 
zaopatrującego front 
wschodni.



Jedną z akcji w której brał udział Tadeusz Zawadzki
„Zośka” opisał Aleksander Kamiński w „Kamieniach na
szaniec.”

Akcja pod Celestynowem miała na celu odbicie
więźniów, przewożonych pociągiem z Majdanka do
obozu w Oświęcimiu. W południe 19 maja Zośka
otrzymał wiadomość, że do pociągu nr 401 ma być
doczepiona więźniarka. Wkrótce jego grupa
ruszyła w stronę Lublina, a w pierwszym
samochodzie wraz z Zośką jechał także kapitan
Pług.

Zgodnie z planem pociąg miał zatrzymać się na stacji na
trzyminutowy postój punktualnie o godzinie
22. Po zmierzchu chłopcy dojechali na miejsce i
zostawili auta w lesie. Kilkudziesięcioosobowa grupa
podzieliła się na mniejsze oddziały, które zajęły
wyznaczone im miejsca.

Grupą, rozmieszczoną na wysokości stacji, dowodził
Maciek.



Wzdłuż torów rozstawione były 
ubezpieczenia, a kilku chłopców 
rozsiadło się na ławkach na dworcu, 
udając podróżnych. W oddali widać 
było pusty tor, na który wjechać miał 
pociąg. O godzinie 23 okazało się, że 
pociąg spóźni się o kilka godzin. Po 
północy usłyszeli odgłos zbliżającego 
się od strony Warszawy pociągu. Do 
Zośki podszedł Andrzej Długi, pytając, 
czy mają przeciąć drut telefoniczny, 
lecz Zośka rozkazał, aby jeszcze 
zaczekali. W kilkanaście minut później 
nadbiegł inny kolega z informacją, że 
pod semaforem zatrzymał się pociąg 
wojskowy z kilkoma kompaniami 
Wehrmachtu, jadącymi na front.



O pierwszej w Celestynowie 
zatrzymał się pociąg, z którego 
wysiadł niemiecki kierownik. 
Maciek odnalazł między wagonami 
więźniarkę i kiedy miał przywołać 
gwizdem swój oddział, z więźniarki 
wyskoczył gestapowiec. Chłopak 
bez zastanowienia strzelił z 
pistoletu, a Niemiec upadł, 
krzycząc. Z paru okien pociągu 
padły chaotyczne strzały, a 
konwojenci zasunęli drzwi 
więźniarki.



To nieprzewidziane zdarzenie 
wprowadziło chaos między ludzi 
Zośki. Rozległy się kolejne strzały, 
więc ludzie Maćka ukryli się pod 
wagonami. Zośka wydał komendę 
do ataku. Maciek zawołał Słonia i 
Kubę, rozkazując, aby strzelali w 
okna kuszetki. Sam podbiegł do 
drzwi, starając się je otworzyć. W 
tym samym czasie Zośka podbiegł 
do Maćka, a z mroku wyłonili się 
kolejni chłopcy, rzucając się w 
stronę więźniarki.



Ktoś wrzucił do przedziału konwojentów 
granat i strzały, padające z wagonów, 
ucichły. W końcu, za pomocą łomu, 
zdołano otworzyć więźniarkę, uwalniając 
więźniów. Zośka z niepokojem spojrzał w 
stronę pociągu z żołnierzami, lecz po 
chwili przekonał się, że nic się nie dzieje. Z 
więźniarki wychodzą ocaleni ludzie –
czterdzieści dziewięć osób. Po czterdziestu 
minutach akcji uwalniającej i 
przeprowadzeniu więźniów w bezpieczne 
miejsca, Zośka wydał znak do powrotu do 
Warszawy.
Akcja pod Celestynowem okazała się 
jedną z najbardziej udanych akcji 
dywersyjnych Armii Krajowej.





Biografia:
-Wikipedia.pl
-batalionzoska.pl
-klp.pl


