Batalion "Zośka" - patron Publicznej
Szkoły Podstawowej w Celestynowie
Barbara Mistewicz kl.7c

Batalion „Zośka” to batalion Armii Krajowej biorący
udział w Powstaniu Warszawskim, składający się
przede wszystkim z członków „Szarych Szeregów”,
konspiracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego.

Batalion ,,Zośka" powstał w 1943,
przyjął nazwę „Zośka” dla upamiętnienia
postaci dowódcy warszawskich Grup
Szturmowych Tadeusza Zawadzkiego
„Zośki”. Batalion w większości składał
się z podchorążych. Żołnierze batalionu
„Zośka” brali udział w akcjach
dywersyjno-sabotażowych,
np. mających na celu niszczenie
kolejowego transportu Wehrmachtu
zaopatrującego front wschodni.

• Skład batalionu „Zośka”
• - 1 kompania „Maciek”
• I pluton „Włodek”
• II pluton
• III pluton
• IV pluton
• - 2 kompania „Rudy”
• I pluton „Sad”
• II pluton „Alek”
• III pluton „Felek”
• - 3 kompania „Giewont”
• I pluton
• II pluton
• pluton „Ochota”
• samodzielny pluton pancerny „Wacek”
• pluton Kedywu OW „Kolegium A”

Akcja pod
Celestynowem
W nocy z 19 na 20 maja 1943 przeprowadzono
akcję uwolnienia więźniów przewożonych pociągiem
z Warszawy do Auschwitz na stacji kolejowej
w Celestynowie. Przeprowadzenie akcji powierzono
oddziałowi dyspozycyjnemu Kedywu Komendy Głównej
Armii Krajowej „Motor 30”. Na dowódcę wyznaczono kpt.
Mieczysława Kurkowskiego „Mietka”, a na jego zastępcę
podchorążego Tadeusza Zawadzkiego
ps. „Zośka”. Opanowano stację kolejową, odcięto łączność
telefoniczną, a gdy pociąg wjechał na peron, inny patrol
sterroryzował obsługę parowozu. Główna grupa harcerzy
z Grup Szturmowych zaatakowała gestapowców
ochraniających dołączoną do pociągu więźniarkę. Efektem
tych działań było uwolnienie 49 więźniów, których
bezpiecznie ewakuowano. Zginęło czterech pilnujących ich
gestapowców.
Akcja zakończyła się sukcesem i potwierdziła zdolności
dowódcze „Zośki”.

Batalion
"Zośka"
w Powstaniu
Warszawskim

2.08.1944 r. po zdobyciu dwóch czołgów utworzony został pluton
pancerny pod dowództwem Wacława Micuty „Wacka”. W czasie walk
powstańczych dołączali do „Zośki” żołnierze z innych, przeważnie
rozbitych, oddziałów. 12.08.1944 r. został detaszowany do Batalionu
pluton Kedywu „Kolegium A” pod dowództwem ppor. Bolesława
Góreckiego „Śnicy”.
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 objął 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. został
jako jednostka rozwiązany.
W czasie Powstania w szeregach
Batalionu walczyło 520 żołnierzy, poległo
360.
W sumie w akcjach,
więzieniach, obozach i Powstaniu poległo
453 żołnierzy Batalionu.

Od kiedy patron
szkoły?
Batalion "Zośka" jest
patronem Publicznej Szkoły
Podstawowej w Celestynowie
od 16 maja 2008 roku.

Modlitwa harcerska – hymn szkoły

O Panie Boże, Ojcze nasz
W opiece Swej nas miej
Harcerskich serc Ty drgnienia znasz
Nam pomóc zawsze chciej
Wszak Ciebie i Ojczyznę
Miłując chcemy żyć
Harcerskim prawom życia, dnia
Wiernymi zawsze być

Na szczytach górskich czy wśród łąk
W dolinach bystrych rzek
Szukamy śladów Twoich rąk

O daj nam zdrowie dusz i ciał
Swym światłem zanurz noc
I daj nam hart tatrzańskich skał
I twórczą wzbudź w nas moc

By życie z Tobą wieść
Przed nami jest otwarty świat
Za nami tyle dróg
Chodź wiele ścieżek kusi nas
Lecz dla nas tylko Bóg
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