


Batalion „Zośka”

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



Powstanie Batalionu „Zośka”
 Śmierć „Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 

zamknęła jeden i otworzyła drugi rozdział 
historii warszawskich Grup Szturmowych 
Szarych Szeregów.

 10 dni po walce w Sieczychach, 1 IX 1943 na 
miejsce dotychczasowego OS „Jerzy”, do 
życia powołany został batalion, któremu na 
cześć poległego dowódcy Grup 
Szturmowych Tadeusza Zawadzkiego,
nadano nazwę „ZOŚKA”. 



Działania batalionu
 żołnierze Batalionu "Zośka" brali udział w 

akcjach dywersyjno-sabotażowych, m.in. mających na 
celu niszczenie kolejowego transportu Wehrmachtu 
zaopatrującego front wschodni



Skład Batalionu „Zośka”

 1 kompania „Maciek”

 2 kompania „Rudy”

 3 kompania „Giewont”

 Samodzielny pluton pancerny „Wacek”

 Pluton Kedywu OW „Kolegium A”



Dowództwo Batalionu
 1. Kompania „MACIEK”

dowódca – porucznik podharcmistrz „Blondyn” 
Andrzej Łukoski, † 18.08.1944

 2. Kompania „RUDY”
dowódca – plutonowy  podchorąży „Morro” Andrzej 
Romocki, † 15.09.1944

 3. Kompania „GIEWONT”
dowódca – porucznik harcmistrz „Giewont” 
Władysław Cieplak, † 30.08.1944



Dowództwo Batalion
 Pluton pancerny „WACEK” – porucznik kapitan 

„Wacek” harcmistrz Wacław Micuta

 Pluton „KOLEGIUM A” – podporucznik „Śnica” 
Bolesław Górecki.

 Łącznie w Zośce w okresie okupacji i Powstania 
Warszawskiego służyło ok. 770 żołnierzy.



Dowództwo Batalionu
 08.1943-08.1944 - porucznik „Jerzy” – Ryszard Białous, dowódca,

 09.1944 - „BRODY 53″, dowódca,

 kapitan harcmistrz „Piotr Pomian” Eugeniusz Stasiecki, zastępca 
dowódcy, † 16.08.1944

 porucznik „Szczerba” Jerzy Berowski, poczet dowódcy, † 
11.08.1944

 porucznik „Jurek TK” Jerzy Pepłowski, adiutant, † 16.09.1944

 porucznik „Xen” Bolesław Stańczyk, od 3.09.1944 adiutant 
dowódcy baonu, zastępca dowódcy „BRODY 53″

 porucznik „Brzechwa” Roman Grzybowski, kwatermistrz baonu

 ksiądz „Ojciec Paweł” Józef Warszawski, kapelan



„Zośka” 
w Postaniu Warszawskim

 W powstaniu warszawskim batalion Zośka walczył 
w Zgrupowaniu Armii Krajowej „Radosław” na Woli i 
Starym Mieście, skąd kompania "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 
batalion Zośka został połączony z równie 
zdziesiątkowanym batalionem „Parasol”.



Odznaczenia „Zośki”

 Za walki w powstaniu 
warszawskim Naczelny Wódz 
odznaczył Batalion „Zośka” 
Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari



Patron naszej szkoły

 13 czerwca 1992 roku 
po 47 latach istnienia 
Szkoła Podstawowa 
nr 163 w Warszawie 
otrzymała imię 
Batalionu „Zośka”



Miejsca pamięci
 pamięć poległych w walce za Ojczyznę żołnierzy 

batalionu „Zoska” czci wiele tablic pamiątkowych, 
pomników i obelisków.



Miejsca pamięci

 Warszawa, ul. Wilanowska



Miejsca pamięci

 Warszawa, al. Niepodległości



Miejsca pamięci

 Warszawa, mur Cmentarza Powązkowskiego



Miejsca pamięci

 Sulejówek



Miejsca pamięci

 Sieczychy




