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Oddział NSZ Leonarda Zub Zdanowicza ps. „Ząb” 

Historia oddziału Leonarda Zub Zdanowicza rozpoczyna się na długo przez 

przybyciem rotmistrza na Lubelszczyznę. Pierwszy rozdział historii tego oddziału zaczyna się 

jesienią 1942 r. Wówczas powstała tzw. „Aleksandrówka”. Była to odpowiedź podziemia 

niepodległościowego, na narastające niebezpieczeństwo ze strony band rabunkowych. 

Pierwszym dowódcą był por. Jerzy Niewiadomski „Lech”. Oddział w większości składał się z 

okolicznych synów gospodarzy wiejskich. W miarę upływającego czasu zorganizowano 

zaplecze dla zaopatrzenia oddziału partyzanckiego w żywność, odzież, zorganizowano także 

skrzynki kontaktowe oraz wywiad. Oddział rozpadł się jednak w grudniu 1942r., po ataku 

żandarmów niemieckich na biwakująca grupę (na szczęście nikt nie zginął). Próba 

reaktywowania oddziału przez por. „Lecha”, zakończyła się niepowodzeniem, zresztą sam 

por. „Lech” niedługo zginął. Jego następcą został por./kpt. Andrzej Kuczborski „Wojciech”, 

który przybył z Warszawy w lutym 1943r. Udało mu się odtworzyć „Aleksandrówkę”. 

Założył też stałą bazę oddziału w Borowie. Pod dowództwem „Wojciecha” oddział stoczył 

kilka potyczek z Niemcami: pod Józefowem, w Zakrzówku, pod Szklarnią; dwukrotnie też 

przeprowadzono akcję w Kraśniku (w celu aprowizacyjnym oraz podjęto nieudaną próbę 

odbicia więźnia). „Wojciech” dowodził oddziałem do potyczki z Niemcami pod Wilkołazem, 

dnia 23.05.1943r., kiedy to został ranny. Po nim na krótko dowodzenie nad oddziałem przejął 

ppor. „Jawor” (prawdopodobnie Marian Sałaciński). Kolejnym dowódcą, od czerwca 1943r., 

został ppor./kpt. Henryk Figuro – Podhorski „Step”, (były członek ZWZ – AK). Oddział 

„Stepa” w okresie V – VI 1943r., liczył około 20 żołnierzy.: W tym czasie, po wyzdrowieniu i 

nawiązaniu kontaktów z NSZ, na Lubelszczyznę przyjechał Zub-Zdanowicz. Rozpoczął 

niemal natychmiast współpracę z komendantem Okręgu III NSZ, podpułkownikiem 

Zygmuntem Broniewskim ("Bogucki"). 5 lipca dotarł do dowodzonego przez podporucznika 

Henryka Figuro-Podhorskiego ("Step") oddziału NSZ w okolicy Szwedzkiej Górki w 

Kraśnickiem. Główną bazą oddziału był folwark w Borowie, dzierżawiony przez majora Jana 

Poray-Wybranowskiego ("Radosz"). Oprócz tego Zub-Zdanowicz współpracował w terenie, 

między innymi, z następującymi oficerami NSZ: porucznikiem Kazimierzem Poray-

Wybranowskim ("Kret"), podporucznikiem Wacławem Piotrowskim ("Cichy"), 

podporucznikiem Leonem Cybulskim ("Znicz") oraz, tymczasowo, z porucznikiem 

Ryszardem Ławruszczukiem ("Zagłoba"). Jeśli chodzi o oficerów AK, to Zub-Zdanowicz 

bojowo współpracował z kapitanem Tadeuszem Wingertem ("Warta"), porucznikiem 
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Stanisławem Łokuciewskim ("Mały"), oraz kapitanem Henrykiem Dekutowskim ("Zapora"). 

Utrzymywał też kontakt przez Wisłę ze swoim kolegą cichociemnym por. Piwnikiem 

("Ponury"). 

Kim byli członkowie oddziału „Zęba”: „Byli to synowie gospodarzy wiejskich, 

młodzież szkolna, inteligenci, synowie ziemian, wojskowi zawodowi lub ich synowie, jednym 

słowem wszystkie warstwy społeczeństwa polskiego bez wyjątku”1. Jeśli chodzi o 

narodowość służyli w nim Polacy, Rosjanie, Żydzi, Gruzini, Ukraińcy, Białorusini, a nawet 

jeden Belg. 

Ważnym aspektem działalności Zub-Zdanowicza były akcje typu policyjnego, skierowane 

przeciwko żerującym na ludności miejscowej grupom rabunkowym - bądź powszechnie 

uważanym za takie - a więc przede wszystkim przeciw oddziałom komunistycznym. 

(Opisując walkę NSZ z komunistami, ograniczam się do wymienienia tych akcji, które 

inicjował NSZ). 

Oto krótka chronologia działań Zub-Zdanowicza na Lubelszczyźnie od czerwca 1943 do 

czerwca 1944. Od lipca do listopada 1943 Zub-Zdanowicz rozbudował oddział, jak również - 

jak to określano w języku wojskowym - oczyszczał teren z elementów wywrotowo-bandycko-

komunistycznych, które bardzo dawały się we znaki zarówno członkom podziemia 

niepodległościowego, jak i mieszkańcom powiatu kraśnickiego. Najgłośniejszą sprawą 

związaną z oddziałem Zub-Zdanowicza są oczywiście wypadki borowskie. Otóż 9 sierpnia 

1943, w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach, partyzanci Zub-Zdanowicza otoczyli, 

rozbroili, a następnie rozstrzelali 20 kilku członków, wywodzącego się w dużej części z grup 

rabunkowych Józefa Liska i Józefa Pacyny ("Bartosz", "Chrzestny"), oddziału Gwardii 

Ludowej im. Jana Kilińskiego pod komendą Stefana Skrzypka ("Słowika"). 

Oprócz tego, patrole pod komendą "Znicza", "Kreta", "Cichego" i Stanisława Młynarskiego 

("Orła") likwidowały, częstokroć w ramach odwetu, grupy partyzantów sowieckich i 

rodzimych komunistów. Takie wypadki miały miejsce pod koniec sierpnia w Bystrzycy, na 

początku września dwukrotnie w okolicach Zakrzówka i pod Psim Borkiem i w październiku 

w Kolonii Stany, w Zarajcu Saneckim, w Rzeczycy Księżej, w Brzozówce, w Wyżnicy i we 

                                                 
1 Hillebrandt Bogdan, Partyzantka na Kielecczyźnie, Warszawa 1970, s. 464; Chodakiewicz M.J.,  

Akcja Specjalna NSZ na Lubelszczyźnie, WPH r. XXXVIII nr 2 (144), s. 62; Tegoż, 
NSZ „Ząb” – przeciw..., s. 108. więcej o oddziale „Stepa” zob.: por. Celiński J., Oddział 
partyzancki Stepa, w: Zeszyty..., z. III, s. 83 – 87. 
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wsi Baraki pod Zaklikowem. Na początku listopada w rejonie Budzynia w Kraśnickiem sam 

Zub-Zdanowicz dowodził akcją na grupę rabunkową "Lońki", składającą się z byłych GL-

owców. Kilka dni później "Cichy" rozbił grupę rabunkową "Mazurów", wywodzących się z 

luźnego oddziału Stanisława Kiełbasy ("Dziadek"), który wkrótce miał wejść w skład Armii 

Ludowej. Naturalnie komuniści nie pozostali dłużni i wykonali całą serię wyroków na 

niepodległościowcach z NSZ oraz z AK. Można nawet stwierdzić, że komuniści, bo to oni 

byli stroną atakującą, zamordowali w tym okresie około 100 osób.  

Jeżeli chodzi o akcje przeciw Niemcom, to jeszcze 7 lipca patrol oficerski NSZ pod 

dowództwem Zub-Zdanowicza zastrzelił dwóch niemieckich żołnierzy pod wsią Terpentyna. 

28 lipca NSZ-owcy ostrzelali i zniszczyli samochód na szosie Kraśnik-Biłgoraj, zabijając 

czterech Niemców, w tym Kreishauptmanna z Krasnegostawu. 16 sierpnia NSZ-owcy 

przeprowadzili nieudany atak na Komunalną Kasę Oszczędności w Janowie Lubelskim. Na 

początku września żołnierze Zub-Zdanowicza stoczyli zwycięską walkę z oddziałem 

niemieckiej żandarmerii w Biłgorajskiem. Największa akcja, przeprowadzona wspólnie z AK, 

miała miejsce, gdy oddziały NSZ pod komendą Zub-Zdanowicza osłaniały odbicie przez 

żołnierzy AK - pod dowództwem kapitana Tadeusza Sztumberk-Rychtera ("Żegota") - 

więźniów z więzienia w Biłgoraju. 24 września rano NSZ-owcy ostrzelali i zniszczyli kilka 

samochodów na drodze Biłgoraj-Krzeszów, a następnie wieczorem stoczyli zwycięski bój z 

obławą żandarmerii z Biłgoraja, rozbijając wroga doszczętnie w rejonie wsi Momoty. W tym 

czasie odciążeni AK-owcy bez przeszkód uwolnili więzionych w Biłgoraju. 

Następnie, wspólnie z AK-owcami oraz z czasowo podporządkowanym Zub-Zdanowiczowi 

oddziałem Narodowej Organizacji Wojskowej kapitana Franciszka Przysiężniaka ("Ojciec 

Jan"), NSZ-owcy wzięli udział w wyprawie aprowizacyjno-karnej na Ukraińców w okolicach 

Zamościa i Leżajska. W jej ramach partyzanci Zub-Zdanowicza walczyli na początku 

października z Niemcami i miejscową policją we wsi Piskorowice. Kilka dni potem 

zaatakowali posterunek policji we wsi Sieniawa w Jarosławskiem, a następnie rozbili 

placówki Luftwaffe w Kolonii Rudnik i Manowie w powiecie niżańskim. Pod koniec 

października NSZ-owcy rozbroili patrol niemiecki w Sulowie pod Kraśnikiem. 

Dnia 14 listopada 1943 pod Borowem odbyła się koncentracja wszystkich oddziałów 

uznających zwierzchnictwo rotmistrza Zub-Zdanowicza - "Zęba". Przybyli partyzanci 

"Stepa", "Znicza", "Cichego", "Ojca Jana", oraz część Kawalerii Zawichostowskiej pod 



4 

 

wodzą Mariana Kaczmarskiego ("Dymszy"). Z oddziałów tych utworzono, składający się z 

trzech baonów, 1. Pułk Partyzancki Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej. 

W okresie od 14 listopada 1943 do 1 stycznia 1944 Legia Nadwiślańska stoczyła następujące 

boje: 15 listopada podchorążówka NSZ wraz z patrolem minerskim AK wysadziły w 

powietrze i ostrzelały niemiecki pociąg urlopowy w okolicy wsi Lipa między Rozwadowem a 

Janowem Lubelskim. 23 listopada NSZ-owcy stoczyli walkę z konwojem niemieckim pod 

Kamienną Górą na szosie Wólka Szczecka-Gościeradów, uwalniając kilku więźniów; parę 

godzin potem ten sam konwój ostrzelali "Zniczowcy". Następnie Zub-Zdanowicz rozpuścił 

pułk na okres zimowy. "Ojciec Jan" odszedł na południe, gdzie w listopadzie walczył z 

ekspedycją pacyfikacyjną żandarmerii pod wsią Kurzyna, a w grudniu "Step" zaatakował 

garnizon Gwardii Ludowej we wsi Grabówka pod Annopolem, a następnie walczył z 

patrolem żandarmerii na drodze do Borowa. 11 grudnia "Zniczowcy" pod osobistą komendą 

Zub-Zdanowicza opanowali stację kolejową Wilkołaz pod Lublinem, rozbrajając załogę 

niemiecką. Natomiast około 18 grudnia w Zdziechowicach partyzanci "Zęba" rozbili grupę 

rabunkową wspomnianego już "Dziadka". 

Okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku Zub-Zdanowicz spędził wraz ze "Stepowcami" w 

majątku Borów. Wysyłano patrole po okolicy, które od czasu do czasu walczyły z Niemcami, 

a częściej broniły mieszkańców Kraśnickiego przed rozmaitymi rabusiami, jak również 

usiłowały zapobiec - często bezskutecznie - rozszerzającej się fali zabójstw popełnianych 

przez komunistów na niepodległościowcach. I tak, pod koniec grudnia 1943 roku w Stryjowie 

miała miejsce walka z sowieckimi partyzantami z 4. "Batalionu" GL. Natomiast na początku 

stycznia 1944 patrol od "Stepowców" stoczył walkę z Niemcami pod Kraśnikiem, a parę dni 

potem Zub-Zdanowicz, który właśnie otrzymał awans na majora NSZ, został ostrzelany 

podczas patrolu, prawdopodobnie przez snajpera komunistycznego. 

Zimowanie oddziału w Borowie zostało zakłócone 2 lutego 1944 niemiecką pacyfikacją tej i 

kilku okolicznych wsi. Mimo, że w pacyfikacji wzięło udział kilka tysięcy Niemców 

wspomaganych wozami pancernymi, artylerią i lotnictwem, mjr. Zub-Zdanowiczowi udało 

się wyprowadzić swój około pięćdziesięcioosobowy oddział. Wraz z partyzantami Borów 

opuściło ponad dwieście osób ludności cywilnej. Niestety, w pacyfikacji zginęło ok. 1200 

osób cywilnych. Była to największa pacyfikacja jaka miała miejsce na ziemiach polskich. 
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Po tym wydarzeniu "Stepowcy" pod komendą Zub-Zdanowicza przeszli do Lasów 

Janowskich, gdzie zarządzono koncentrację pułku NSZ. Większość oddziałów stawiła się na 

miejsce bez przeszkód. Niemcom udało się jedynie rozbić 23 lutego pod Borowem patrol 

wachmistrza Stanisława Skowrońskiego ("Knoll"). Zginęło wówczas kilku partyzantów. 

W tym samym czasie nad całą Legią Nadwiślańską zawisło niebezpieczeństwo ze strony 

sowieckiej. Otóż w połowie lutego NSZ-owcy zostali praktycznie otoczeni przez 1. Ukraińską 

Dywizję Partyzancką im. dwukrotnego bohatera Związku Sowieckiego generała majora 

Sidora Kowpaka, pod dowództwem podpułkownika Piotra Werszyhory. Wykorzystując fakt, 

że partyzanci radzieccy nie zdawali sobie sprawy, z kim mają do czynienia, mjr. "Ząb" użył 

fortelu i poprzez wykradzenie map z podanymi miejscami zaminowanymi wydostał się z 

okrążenia, tym sposobem zażegnując niebezpieczeństwo grożące jego żołnierzom. 

Ponieważ w marcu 1944 r. podpisano umowę scaleniową pomiędzy AK i NSZ, 

prawdopodobnie około 12 marca Zub-Zdanowicz zameldował się komendantowi Okręgu 

Lublin AK, podpułkownikowi Kazimierzowi Tumidajskiemu, i podporządkowywał swój pułk 

NSZ Armii Krajowej. Na początku kwietnia Zub-Zdanowicz udał się do Warszawy, aby 

zameldować Dowództwu NSZ o postępach w akcji scaleniowej. Najważniejszą decyzją około 

scaleniową było przerzucenie w połowie marca 1944 r., części oddziału ze „Stepem” na czele 

na Kielecczyznę. Pozostali żołnierze NSZ kontynuowali swoją pracę na Lubelszczyźnie. 

NSZ-owcy - jak również inni niepodległościowcy z AK i BCh - skoncentrowali się w tym 

czasie na odpieraniu ataków komunistycznych. Grupy Armii Ludowej w okresie luty-marzec 

1944 roku natężyły bowiem swoją działalność, atakując nie tylko poszczególnych 

niepodległościowców czy też wioski o sympatiach prolondyńskich, lecz całe oddziały. 

Odpowiedzią na poszczególne zabójstwa i rabunki były akcje oddziałów "Cichego" i "Znicza" 

we wsiach: Zakrzówek (prawdopodobnie 1 kwietnia), Potok (2 kwietnia), Rudki (9 kwietnia), 

Studzianki (10 kwietnia i 2 maja), Baraki i Trzydnik Duży (14 kwietnia) oraz Rudnik II (30 

kwietnia). Do najważniejszego wydarzenia doszło 22 kwietnia pod Marynopolem. 200 

osobowe zgrupowanie NSZ dowodzone przez szefa sztabu Okręgu lubelskiego NSZ mjra 

„Witolda” („Ząb” był chory) przez kilka godzin walczyło z podobnie liczebnymi oddziałami 

AL. Po obu stronach zginęło kilkanaście osób, jednakże to komuniści wycofali się ze swoich 

pozycji. Po 10 maja oddziały „Zęba” brały udział w pościgu za oddziałem AL Bolesława 

Kowalskiego „Cienia”. Oddział komunistyczny brał bowiem udział w wymordowaniu 

jednego z oddziałów AK pod Owczarnią. Wspólna akcja oddziałów AK i NSZ w ostatniej 
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chwili doprowadził do fiaska. Na polecenie kierownictwa Okręgu lubelskiego AK oddziały 

tej organizacji  musiały wycofać się z pościgu, by nie pogarszać relacji z komunistami. NSZ-

owcy przybyli o kilka godzin za późno i „Cieniowcom” udało się uciec”. Tym sposobem 

„Cień” nie tylko wymknął się sprawiedliwości ale i otrzymał kolejną szanse na zwalczanie 

reakcji. Podsumowaniem tego nie będzie fakt, że w lipcu 1944 r. oddział „Cienia” pod 

Stefanówką zabił kilkunastu żołnierzy AK.   

Około 20 maja NSZ-owcy "Zęba" stoczyli zwycięską walkę z konwojem niemieckim pod 

Janowem Lubelskim, a kilka dni później "Cichy" zdobył stację kolejową w Zemborzycach 

koło Lublina. 2 czerwca w Świeciechowie pod Kraśnikiem partyzanci Zub-Zdanowicza 

rozbili oddział AL, a następnie atakowali AL-owców pod Urzędowem. 3 czerwca "Cichy" 

rozbił grupę partyzantów sowieckich pod Dzierzkowicami. W międzyczasie ukarali także 

kilka osób trudniących się bandytyzmem. Ponieważ w tym czasie rozpoczęła się wielka akcja 

niemiecka wymierzona przeciwko partyzantom w Lasach Janowskich, NSZ-owcy częściowo 

rozpuścili swoje oddziały a częściowo podążyli w rejon pow. puławskiego. Na początku lipca 

brali udział w nieudanej przeprawie przez Wisłę. Niestety blisko 200 osobowa grupa NSZ 

pod dowództwem „Cichego” napotkała silny oddział niemiecki. W wyniku potyczki próba 

przejścia na Kielecczyznę się nie udała. W późniejszym czasie do oddziału „Stepa” dołączyły 

jedynie pojedyncze osoby. Kilkuset osobowa grupa partyzantów i konspiratorów została na 

Lubelszczyźnie i nie zasiliła powstającej Brygady Świętokrzyskiej. Oddział pod dowództwem  

„Cichego” oraz „Znicza” wrócił w rejon Zakrzówka i z uwagi na wejście Armii Czerwonej 

został rozformowany. Jednocześnie jeszcze w połowie czerwca 1944 mjr "Ząb" przeszedł 

przez Wisłę na Kielecczyznę i uczestniczył w początkowej fazie koncentracji 204. Pułku 

Piechoty NSZ Ziemi Kieleckiej im. Ignacego Paderewskiego pod Mirogonowicami. Około 20 

czerwca Zub-Zdanowicz został wezwany do Dowództwa NSZ w Warszawie, gdzie - w 

obliczu rozłamu - przeszedł pod rozkazy płk. Stanisława Nakoniecznikowa ("Kmicic") - 

komendanta NSZ nie uznającego scalenia tej organizacji z AK. Nowy komendant NSZ 

mianował Zub-Zdanowicza dowódcą Grupy Operacyjnej Zachód, czyli tworzącej się w tym 

czasie w Kieleckiem Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Tym sposobem 

oddział „Zęba” zakończył żywot, jako samodzielna grupa partyzancka. Ci partyzanci, którzy 

byli w BŚ przedostali się przez Czechy do strefy wojsk amerykańskich. Zdecydowana 

większość z nich nigdy już do Polski nie wróciła. NSZ-wcy wyjechali i zamieszkali w 

kilkunastu krajach całego świata. W okresie 1944-46 przez zieloną granice z Polski uciekło 
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przynajmniej kilkudziesięciu kolejnych członków NSZ z Lubelszczyzny. Byli wśród nich 

zarówno „Cichy” jak i Stanisław Młynarski „Orzeł”. Ci którzy pozostali zapełnili więzienia 

UB i w sporej części przeżyli lub nie katorgę wywózki na Sybir. Przez kolejne lata byli ciągle 

obserwowani, aresztowani i skazywani. Leon Cybulski” Znicz” wyszedł z więzienia dopiero 

na początku lat siedemdziesiątych.   

dr Rafał Drabik IPN Lublin 


