
Batalion "Zośka"
Wykonała Zuzanna Sybilska kl. 7b



Co to jest batalion?

Batalion ( nazwa skrócona to baon ) jest to jednostka 
wojskowa, którą stanowi około 300 do 700 żołnierzy.



Kiedy powstał? W jakim celu?
Batalion "Zośka"

Batalion "Zośka"był batalionem Armii Krajowej (AK). Powstał 1 września w 1943r.
W olbrzymiej większości składał się z podchorążych.

Żołnierze tego batalionu brali udział w akcjach dywersyjno-sabotażowych, m.in. w celu
niszczenia kolejowego transportu Wehrmachtu zaopatrującego front wschodni.



Kto dowodził? Dlaczego nazwa "Zośka"?

Dowodził nim hm. ppor. Ryszard Białous "Jerzy".

Przyjął nazwę "Zośka" dla upamiętnienia postaci
dowódcy warszawskich Grup Szturmowych
Tadeusza Zawadzkiego ps "Zośka".



Symbol batalionu "Zośka"

Oznaczał "Polskę Walczącą" czyli, że ludzie z tamtych
czasów wierzyli w odzyskanie Niepodległości. Polska
walcząca o swoją niepodległość. Był to symbol bardzo
często używany.
Znajduje się też on na symbolu baonu "Zośka".



Skład batalionu "Zośka"

• 1 kompania "Maciek"

• 2 kompania "Rudy"

• 3 kompania "Giewont"

• samodzielny pluton pancerny "Wacek"

• pluton Kedywu OW "Kolegium A"



1 kompania "Maciek" - dowódcy

"Kmita" ppor. (Henryk Kozłowski)
"Skalski" ppor. (Tadeusz Schiffers)

"Blondyn'' por. phm. (Andrzej Łukoski)

"Maciek" por. (Maciej Bittner)



2 kompania "Rudy" - dowódcy

"Florian" por. (Jerzy Jagiełło)

"Drogosław" ppor. (Jan Więckowski)

"Morro" kpt. hm. (Andrzej Romocki)



3 kompania "Giewont" - dowódcy

"Jaś Czarny" ppor. phm. (Jan Wuttke)
"Tadeusz" ppor. hm. (Jan Kubacki)

"Giewont''phm. ppor. (Miłosław Cieplak)



Baon "Zośka" w Powstaniu Warszawskim.

W Powstaniu Warszawskim Batalion wszedł w skład Zgrupowania "Radosław".
W Powstaniu Batalion brał udział w najcięższych walkach Zgrupowania "Radosław"
na szlaku Wola – Stare Miasto – Czerniaków.

W działaniach na Woli (1-11.08.1944 r.) wyróżnił się przeprowadzonym 5.08.1944 r. 
natarciem na obóz koncentracyjny tzw. „Gęsiówkę”, w wyniku którego uwolniono 
348 Żydów oraz obroną cmentarzy.



W czasie walk na Starym Mieście (12-31.08.1944 r.) Batalion uczestniczył w 
najważniejszych przedsięwzięciach taktycznych, jak natarcie na Dworzec Gdański, 
mające na celu uzyskanie połączenia z oddziałami Żoliborza i obrona północnego 
rejonu Jana Bożego. Był jedynym oddziałem, który w czasie szturmu nocnego z 30 
na 31.08.1944 r. sforsował zaporę ognia na ul. Bielańskiej i przebił się ze Starego 
Miasta przez Ogród Saski do Śródmieścia.

Od 5.09.1944 r. Batalion obejmuje stanowiska na Powiślu Czerniakowskim, gdzie 
trwały następnie walki o utworzenie przyczółku na lewym brzegu Wisły 
koniecznego dla otrzymania pomocy z drugiej strony rzeki, co mogło mieć 
decydujące znaczenie dla Powstania. W ciągu trzytygodniowych ciężkich walk 
Batalion uległ prawie całkowitej zagładzie. 23.09.1944 r. zostaje jako jednostka 
rozwiązany.



Żołnierze Zgrupowania "Radosław" podczas Powstania Warszawskiego na terenie zdobytych 
niemieckich magazynów na Stawkach



Powstanie warszawskie. Żołnierze batalionu "Zośka" na zdobytym niemieckim czołgu Pantera.



Żołnierze batalionu Zośka w czasie Powstania Warszawskiego



• W czasie Powstania w 
szeregach Batalionu 
walczyło 520 żołnierzy, 
poległo 360, co stanowi 70% 
stanu Batalionu.

• W akcjach, więzieniach, 
obozach i Powstaniu poległo 
453 żołnierzy Batalionu.



Upamiętnienie 
batalionu "Zośka"

• Szkoła Podstawowa
im. Batalionu "Zośka"
w Celestynowie



Pomniki na cześć batalionu "Zośka"
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