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Adwokat Tadeusz Józef Mazurkiewicz
ps. „Boruta” 1909-1993

Rok temu 22 maja 1993 r. na parafial
nym cmentarzu w Makowie Podhalańs
kim odbyły się uroczystości pogrzebowe
żołnierza Armii Krajowej podpułkowni
ka, adwokata Tadeusza Józefa Mazur
kiewicza, ps. „Boruta” .
W tej smutnej uroczystości i ostatniej
drodze adwokata Tadeusza Mazurkiewi
cza uczestniczyła rodzina, duchowieńst
wo, koledzy adwokaci, kompania hono
rowa wojsk desantowych z Bielska-Bia
łej, liczne poczty sztandarowe, prawie
wszyscy żyjący przyjaciele z lat walki,
mieszkańcy Makowa i okolic, górale,
młodzież szkolna oraz harcerze, którzy
nieśli nadane zmarłemu odznaczenia bo
jowe i regionalne.
Przy dźwiękach żałobnego marsza,
odegranego przez wojskową orkiestrę,
opuszczono trumnę do ziemi makows
kiej, na której walczył, a potem pracował
i mieszkał aż do końca życia Tadeusz
Mazurkiewicz.
Adwokat Tadeusz Mazurkiewicz uro
dził się w patriotycznej rodzinie rzemie

ślniczej w Łasku koło Zduńskiej Woli,
dnia 3 kwietnia 1909 r. W rodzinnym
mieście zdobył wykształcenie podstawo
we i średnie, a studia prawnicze kończył
w Uniwersytecie Poznańskim.
Krótko po zakończeniu I wojny świa
towej, jako uczeń gimnazjalny wstąpił
do harcerstwa, a po ukończeniu kursu
instruktorskiego przysposobienia wojs
kowego zorganizował pozaszkolną dru
żynę harcerską. Wraz ze swoimi har
cerzami wyjeżdżał na różne obozy szko
leniowe, m.in. do Juszczyna położonego
w rejonie Makowa Podhalańskiego.
Przez cały okres międzywojenny ad
wokat Tadeusz Mazurkiewicz był zwią
zany z ruchem harcerskim. Podczas pra
cy zawodowej w Łucku na Wołyniu
utrzymywał stały kontakt z młodzieżą,
której przewodził, kształtując młode
charaktery. W 1934 r. wyjechał wraz
z harcerzami Komendy Chorągwi Wo
łyńskiej na kurs żeglarski do Jastarni,
a w 1935 r. na Zlot Narodowy Harcerst
wa Polskiego do Spały.
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Służbę wojskową odbył w latach
1930-1932 w kompanii łączności, a na
stępnie wstąpił do Policji Państwowej
i został skierowany do Łucka.
Zdyscyplinowanie, przestrzeganie za
sad życia obozowego, przydały się w je 
go przyszłym życiu, w pracy zawodo
wej, a także podczas II wojny światowej.
W 1937 r. Tadeusz Mazurkiewicz zos
tał służbowo przeniesiony z Łucka do
Nowego Targu, gdzie obsługiwał węzeł
łączności miejscowej policji, a w stycz
niu 1939 r. skierowano go na stanowisko
kierownika węzła łączności Policji Pań
stwowej w Mielcu i tam zastała go II
wojna światowa.
Podczas ewakuacji oddziałów policyj
nych dotarł do Beresteczka, gdzie został
rozbrojony. Aby uniknąć niewoli w obo
zach sowieckich, wraca do Mielca, a na
stępnie do Łodzi, nawiązuje kontakty
z przyjaciółmi. Razem analizują przy
czyny przegranej wrześniowej kampanii.
Wraz z młodszym bratem w listopa
dzie 1939 r. przedostaje się szlakiem
kurierskim przez Zaleszczyki do Buda
pesztu i zgłasza swoją obecność w am
basadzie polskiej, aby dostać skierowa
nie do organizowanego na uchodźctwie
przez gen. Władysława E. Sikorskiego
Wojska Polskiego.
Poznaje tam Jana Mazurkiewicza ps.
„Radosław” , późniejszego dowódcę
zgrupowania w Powstaniu Warszawskim
i otrzymuje od niego rozkaz powrotu do
okupowanej Polski oraz współorganizo
wania zaczątków wojskowej pracy kon
spiracyjnej. Podporządkowany rozka
zom, wraca sam. Jego brat wstępuje
w szeregi Wojska Polskiego na Zacho
dzie.
W kraju adwokat Tadeusz Mazurkiewcz powołuje osoby zaufane do jed
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nostek bojowych organizowanych na te
renie Łodzi, Zduńskiej Woli, Mielca
oraz Podhala. W tym czasie posługuje
się innym nazwiskiem. Podczas łapanki
w dniu 23 grudnia 1939 r. zostaje za
trzymany na ulicach Zakopanego, a na
stępnie osadzony w więzieniu Pałace. Po
interwencji przyjaciół po kilku tygo
dniach zwolniono go. Na polecenie
władz podziemnego wywiadu wyjeżdża
ze skierowaniem do Związku Walki
Zbrojnej, a potem Organizacji Kadry
Bojowej Wojska Polskiego w Łodzi
- Szefostwo Łączności Okręgu „Włócz
ka” , a następnie do jednostek organiza
cyjnych Armii Krajowej. Z uwagi na to,
że gestapo ponownie znalazło się na
tropie jego działalności konspiracyjnej,
został przeniesiony w kwietniu 1941 r.
na Podhale do Budzowa. Nawiązał tam
łączność z ruchem oporu, w którym
działał znany mu z harcerstwa druh Janiszek. Przyjął pseudonim „Boruta” .
Dla ułatwienia kontaktu z miejscową
ludnością i tworzącymi się organizac
jami podziemnymi, adwokat Tadeusz
Mazurkiewicz zatrudnił się w Urzędzie
Pocztowym w Budzowie, werbując mło
dzież, okolicznych mieszkańców, pro
wadząc szkolenia obronno-bojowe, for
mując oddział partyzancki w rejonie
Kalwarii Zebrzydowskiej pod górą
Chełm, którym dowodził. Oddział ten
otrzymał kryptonim „Chełm” i wszedł
w skład 12. pułku piechoty Armii Krajo
wej, jako 9. kompania III batalionu.
Adwokat Tadeusz Mazurkiewicz
otrzymał kolejne awanse: z porucznika
na kapitana w listopadzie 1943 r., w
czerwcu 1944 r. do stopnia majora,
a krótko przed śmiercią, w 1993 r.,
awansowano go do stopnia podpułkow
nika.
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Terenem
operacyjnym
Oddziału
Chełm było Podhale od Zakopanego do
Zabierzowa k. Krakowa. Zagrożony
przez Niemców, przenosi Oddział
Chełm do Osiedla Malinowe pod Babią
Górą, w pobliże miejscowości Sidzina,
zamieszkałej przez górali, wspomagają
cych polski ruch oporu.
13 października 1944 r. wojskowe od
działy niemieckie urządziły obławę na
górskie osiedle w Sidzinie, paląc domo
stwa. Oddział partyzancki po starciu
przenosi się na teren Słowacji, a po
powrocie nadal nęka niemieckiego na
jeźdźcę, wiążąc jego siły militarne.
2 lutego 1945 r. oddział partyzancki
wrócił w zwartym szyku do wyzwolo
nego Makowa Podhalańskiego, gdzie
został rozbrojony przez wojska ra
dzieckie.
Oddział Chełm pod dowództwem ad
wokata Tadeusza Mazurkiewicza brał
udział w działaniach zaczepnych, dywer
syjno-sabotażowych. Wysadzono 11 mo
stów kolejowych i drogowych, w tym
największy koło stacji kolejowej w Skawcach. Zamieszczono tam tablicę upa
miętniającą to zdarzenie. Uwolniono
z więzienia w Zakopanem ponad 40
osób, aresztowanych pod zarzutem walki
z okupantem niemieckim, rozbrajano od
działy militarne, rekwirowano zasoby
magazynowe broni, żywności, skóry, za
opatrzenie kierowane
dla wojska
w transportach.
Przeczytać można o tym w książce
napisanej przez adwokata Tadeusza Ma
zurkiewicza pt. Moja walka z Niemcami
oraz w opublikowanej przez Wydawnict
wo Gryf w Warszawie w 1994 r. pracy
pt. Podhale w walce Aleksandra Roma
nowskiego, który brał udział w akcjach
Oddziału Chełm.

Po rozwiązaniu Oddziału, jego dowó
dca, adwokat Tadeusz Mazurkiewicz,
wyjeżdża do Krakowa i tam zostaje are
sztowany przez władze bezpieczeństwa.
Udaje się mu wydostać z więzienia.
Osiedla się wówczas, w czerwcu 1945 r.,
na Ziemiach Odzyskanych w Koszalinie.
Podejmuje pracę z młodzieżą w ZHP
Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej.
W Koszalinie adwokat Tadeusz Ma
zurkiewicz został powołany do służby
w powszechnej prokuraturze. Z uwagi na
przeszłość akowską, został jednak usu
nięty z jej szeregów w 1950 r., jak
podano oficjalnie, za zbyt wielką liczbę
umorzonych spraw. Przez dwa lata ma
trudności ze znalezieniem zatrudnienia.
Szykanowany przez władze UB, zagro
żony aresztowaniem, przenosi się na
Śląsk i podejmuje pracę w sanatorium
jako zastępca dyrektora. Po krótkim cza
sie zostaje zwolniony z tej funkcji, gdyż
jest źle widziany przez ówczesne władze
polityczne.
Wraca na teren obecnego wojewódz
twa koszalińskiego do Białogardu.
W 1952 r. uzyskuje wpis na listę ad
wokatów w tej miejscowości. Po utwo
rzeniu zespołu adwokackiego przez kilka
lat był jego kierownikiem. Z Białogardu
przenosi się do Słupska. W samorządowej
kadencji 1971-1973 zostaje wybrany
przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej
w Koszalinie w skład Rady, gdzie wyko
nuje funkcję rzecznika dyscyplinarnego.
Rozwija pracę społeczną, tworzy woj
skowy zespół śpiewaczy „Wiarusy”
przy Klubie Oficerów Rezerwy. Zespół
ten cieszył się popularnością w regionie
pomorskim, znany był na terenie całego
kraju.
Adwokat Tadeusz Mazurkiewicz miał
wyjątkowo bogatą osobowość. Z natury
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pogodny, dowcipny, łubiany przez kole
gów. Zawsze dociekliwy, dbający o po
wierzone sobie sprawy, zyskał uznanie
magistratury.
Stopniowo odzyskiwał utraconą pozy
cję u władz. Znowu też postanowił po
wrócić na Ziemię Beskidzką. W końcu
1972 r. przeniósł swoją siedzibę adwo
kacką do Suchej i podjął urzędowanie
w miejscowym zespole adwokackim. Po
został tam do czasu przejścia na emerytu
rę. Do ostatnich dni swojego życia był
członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej
w Bielsku-Białej. Aktywnie uczestniczył
w działalności koła adwokatów-pisarzy,
funkcjonującego przy NR A.
Obok pracy zawodowej zajmował się
rzeźbą w drewnie, utrzymywał stały
kontakt z towarzyszami walki z okupan
tem niemieckim, spotykał się z młodzie
żą. Upamiętnił miejsca walki dowodzo
nego przez siebie Oddziału Chełm. Spra
wował mandat radnego w Makowie Pod
halańskim i spowodował wzniesienie
stylowej kapliczki z własnoręcznie wy
konaną rzeźbą Madonny i tablicą pa
miątkową na Osiedlu Malinowe, obok
miejscowości Sidzina, gdzie stacjonował
jego oddział partyzancki.
Jest to miejsce stałych spotkań żyją
cych partyzantów, turystów, młodzieży
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wędrującej po Beskidach, miejsce zadu
my nad tamtymi dniami trudnej walki
0 wolną Ojczyznę.
Za zasługi adwokat Tadeusz Mazur
kiewicz został odznaczony wieloma
krzyżami i medalami: Krzyżem Virtuti
Militari V kl., Krzyżem Walecznych,
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami,
Krzyżem Partyzanckim, Śląskim Krzy
żem Powstańczym, Rozetą z Mieczami
do Krzyża za Zasługi dla ZHP, Medalem
Rodła, Krzyżem Armii Krajowej,
Odznaką Zasłużonego Działacza LOK,
Srebrnym Medalem za Zasługi w Roz
woju Województwa Koszalińskiego
1 Odznaką za Zasługi dla Województwa
Bielskiego.
Wzmianki o niepodległościowej dzia
łalności Oddziału AK Chełm oraz jego
dowódcy ps. „Boruta” znajdują się w kil
kunastu książkach opisujących walki pod
czas okupacji niemieckiej, a w Encyk
lopedii Wojskowej zamieszczono hasło:
Tadeusz Mazurkiewicz ps. „Boruta” .
Kolega adwokat Tadeusz Mazurkie
wicz dobrze zasłużył się Rzeczypospoli
tej Polskiej i godnie wykonywał zawód
adwokata. Pozostawił po sobie trwałe
wspomnienie. Cześć Jego pamięci.
Leon K asperski

