Tadeusz Burchacki – nasz Jubilat

Tadeusz Burchacki
22 listopada (w piątek) zebranie Komisji
Historycznej TPW miało uroczysty charakter.
Jego współorganizatorką była Pani Prezes TPW
Beata Michalec, która z okazji jubileuszu naszego zasłużonego dla Warszawy Kolegi przyniosła tort makowy (znakomity!).
Mieliśmy tym razem wielu gości, min.
z obecnego Zarządu TPW panów Otulaka (wiceprezes) i Kruka (skarbnik), płk. Wieslawa
Korgę – prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów, Jadwigę Teresę Stępień (znaną śpiewaczkę), twórczynię świetnego cyklu biograficznego
,,Śladami Mistrzów – wielkie postacie na Saskiej
Kępie”), Krystynę Gott - przewodniczącą Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy, Augustyna
Dobieckiego - przewodniczącego Komisji Komunikacji, byłego
wiceprezesa TPW. Byli
oczywiście zasłużeni wielce dla TPW Prezesi

Honorowi: Maria Marzena Grochowska i prof.
Lech Królikowski (oboje członkowie Komisji
Historycznej), oraz wiele innych osób
z tej Komisji. Gospodynią spotkania była przewodnicząca Komisji Historycznej Barbara Petrozolin-Skowrońska, która jako pierwszej udzieliła głosu Pani Prezes. Pani Prezes zainicjowała
prezentację – pokaz cyklu zdjęć, na których
zarejestrowano szereg
tablic pamiątkowych
i kamieni-pomników powstałych dzięki inicjatywie i pracy Tadeusza Burchackiego. Pokaz ten,
z ciekawym, wspomnieniowym komentarzem
Jubilata był jedną z ważnych części programu
spotkania jubileuszowego.
Sylwetkę Bohatera wieczoru, wieloletniego członka Komisji Historycznej TPW, zaprezentowała przewodnicząca Komisji; dodała
do tego anegdotę związaną z jego udziałem w
filmie ,,Przygoda na Mariensztacie” oraz historię
,,zdobycia” nocą olimpijskiej flagi, później przekazanej do Muzeum Sportu (jest to opisane
w liście T. Burchackiego do redakcji pisma
,,Olimpijczyk” z 1988 roku) O Tadeuszu Burchackim i jego dorobku mówili: była wiceprezes
TPW Maria Marzena Grochowska i b. prezes
Lech Królikowski, Mieczysław Wojdyga - kolega z Liceum Władysława IV , Augustyn Dobiecki (pracowali wspólnie w Metroprojekcie),
Jadwiga Teresa Stępień – o ważnym wkładzie
Jubilata w realizację jej autorskiego cyklu biograficznego o wielkich postaciach na Saskiej
Kępie, Beata Tomecka - o przyjaźni z jej Ojcem Bronisławem Tomeckim, znanym artystą
malarzem z Saskiej Kępy i tablicy mu poświęconej), Krystyna Gott – o zasługach dla Saskiej
Kępy (wręczyła także kwiaty od TPSK). Ważną częścią spotkania była niespodzianka: dekoracja Jubilata specjalnym Medalem przez wiceprezesa Otulaka i płk Korgę (odznaczenie przyznane przez Związek Weteranów i Rezerwistów
im. Gen. Franciszka Gągora). Był też specjalny
pamiątkowy prezent jubileuszowy wręczony
przez Panią Prezes i album od Komisji Historycznej z podpisami obecnych na uroczystości.
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A oto informacja biograficzna
o Jubilacie
Tadeusz Burchacki urodził się 18 VII
1933 w Radzyminie. Gdy wybuchła wojna
miał więc 6 lat, a gdy się skończyła 11. Jako
chłopiec mieszkał na Pradze, a w jego domu
ukrywało się wielu Żydów z Radzymina; za
pomoc Żydom w czasie okupacji niemieckiej
jego rodzice (Stefan i Helena, z domu Zawadyl) odznaczeni zostali jako ,,Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata” i zostali Honorowymi Obywatelami Państwa Izrael.* Po wojnie
ukończył Liceum Władysława IV na Pradze, a
następnie Wydział Budownictwa Lądowego
na Politechnice Warszawskiej (mgr inż. od
1960), na studiach podyplomowych otrzymał
specjalizację zawodową II stopnia. Pracował
m.in. w Biurze Projektowo-Technologicznym
Przemysłu Motoryzacyjnego ,,Motoprojekt”
1970-76, w PC Ursus 1976-83, w Libii 198385 (projektował m.in. dwa meczety), w Metroprojekcie 1985-1991. Był konstruktorem, a
także nadzorcą budowy wielu ważnych obiektów, w tym kościołów, a także pracował przy
budowie pierwszej linii metra.
W TPW od wielu lat jest członkiem
Komisji Historycznej; był też przez 15 lat
wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Saskiej
Kępy. Jest znawcą i pasjonatem historii
Warszawy, i ma – imponującą wiedzę na ten
temat, a także pasję w dziedzinie zachowania
i utrwalenia pamięci o przeszłości. Dzięki
niemu powstało (głównie w Warszawie) ponad 130 tablic pamiątkowych, głazów pamięci i pomników poświęconych wybitnym Polakom oraz osobom zasłużonym dla Polski (jak
np. lotnicy brytyjscy), a także ważnym wydarzeniom (elekcje na Kamionku, Konstytucja
3 Maja, manifestacja PPS na Placu Grzybowskim 1904, itd).
Jest też wybitnym kolekcjonerem autografów: ma ich ponad 4 tysiące, w tym wielu
noblistów; jego kolekcja autografów muzycznych dedykowanych Janowi Pawłowi II –
prezentowana była na wielu wystawach. Ma
także zbiory medali i białych kruków – dokumentów oraz książek, także udostępniane
na wystawach w różnych miastach Polski.
Jest autorem ponad stu popularnych publikacji z dziedziny historii.
Był sportowym
Mistrzem Polski w biegach na orientację
(1971).

Po tym przypomnieniu zasług Jubilata
Mieczysław Wojdyga zapytał czemu nie ma on dotąd znaczącego odznaczenia państwowego?
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że
wniosek o przyznanie Tadeuszowi Burchackiemu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia
Polski – przygotowała i przekazała, więc – jak
sądzi – jest kwestią czasu oczekiwanie na realizację naszego udokumentowanego wniosku.
__________________________________
* Na spotkaniu Komisji Historycznej w kwietniu b.r. z
okazji 70. rocznicy powstania w warszawskim Getcie –
omawiana była m.in. sprawa pomocy Polaków dla Żydów i była to okazja, by dowiedzieć się więcej o ratowaniu Żydów przez Rodziców Tadeusza Burchackiego oraz
by sfotografować medale i dokumenty z tym związane;
zostało to zarejestrowane w naszym sprawozdaniu z tamtego spotkania przygotowanym na naszą stronę www.
Wydruk tego ilustrowanego sprawozdania można było
obejrzeć na spotkaniu, a także można było obejrzeć cykl
małych ,,książeczek” przygotowanych przed laty przez A.
Dobieckiego, a poświeconych tablicom i pomnikom, które
upamiętniają – dzięki T. Burchackiemu – postacie i wydarzenia ważne w historii Warszawy.

__________________________
Na zakończenie spotkania Przewodnicząca Komisji przypomniała, że wprawdzie to nasze
spotkanie jest pierwszym po wakacjach, które
odbywa się w udostępnianym nam lokalu ZG
TPW, ale spotykaliśmy się już po wakacjach
dwukrotnie:
21 września 2013 w Klubie na Saskiej Kępie na
jubileuszowym spotkaniu z okazji stulecia profesora JANA EKIERA, wybitnego chopinologa, pianisty, kompozytora. . Było to spotkanie
z autorskiego cyklu biograficznego Jadwigi
Teresy Stępień (którą gościliśmy na naszym
spotkaniu w maju), poświeconego
wielkim
postaciom Saskiej Kępy.
7 listopada 2013 natomiast uczestniczyliśmy
w prelekcji multimedialnej przygotowanej przez
naszego kolegę
Tadeusza Wł. Świątka, pt.
,,Droga do sławy i bohaterstwa księcia
Józefa Poniatowskiego”
zorganizowanej
przez dr Ewę Bulską – członka naszej Komisji, ale
przede wszystkim przewodniczącą Sekcji Społeczno
– Gospodarczej TMH. Prelekcja odbyła się w Sali

Kościuszkowskiej Instytutu Historii PAN
(w której jest nowoczesne wyposażenie multimedialne).
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A oto propozycje grudniowe:
Dr Ewa Bulska, obecna na Jubileuszu, zaprosiła
nas na zebranie Sekcji Społeczno –Gospodarczej
TMH w dniu 10 XII o godz. 17.00 (w Sali Kościuszkowskiej IH PAN) poświęcone wkładowi
premiera Władysława Grabskiego do polskiej
kultury gospodarczej w 90. tą rocznicę powstania jego gabinetu.
Jesteśmy też zaproszeni na uroczystość Oddziału TPW Białołęka (związaną z rozstrzygnięciem
konkursu historycznego oraz promocją nowej
publikacji varsavianistycznej), która odbędzie
się 18 grudnia 2013 roku w Domu Kultury w
Białołęce.
Na tej uroczystości będzie wręczony znanemu
varsavianiście z naszej Komisji (członkowi Oddziału TPW w Białołęce) - Tadeuszowi Wł.
Świątkowi Medal ,,Zasłużony dla Warszawy”
(przyznany na wniosek TPW).

Ponieważ warto, by członkowie Komisji uczestniczyli w grudniu w tych dwóch istotnych dla
nas spotkaniach nie będzie już osobnego spotkania Komisji Historycznej w tym roku. Spotkamy
się w lokalu ZG TPW na Placu Zamkowym 10
dopiero 17 stycznie 2014 roku (tradycyjnie –
trzeci piątek miesiąca, godz. 17-ta).
Tak więc
– na zakończenie tej
relacji
z naszego uroczystego spotkania jubileuszowego, którego bohaterem był Tadeusz Burchacki
- warto złożyć wszystkim najlepsze życzenia
Świąteczne i Noworoczne na 2014 rok!
(tekst Barbara Petrozolin-Skowrońska, zdjęcia
i opracowanie Halina Niemiec – sekretarz Komisji Historycznej)
2013-11-25

Członkowie Komisji Historycznej oglądają prezentację zdjęć tablic pamiątkowych
w Warszawie, które powstały dzięki Tadeuszowi Burchackiemu
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Prezes TPW Beata Michalec ufundowała tort dla Dostojnego Jubilata

Komisja Historyczna i zaproszeni goście w siedzibie TPW przy Placu Zamkowym
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