
Tadeusz Antoni Butler 

Żołnierz Armii Krajowej, harcerz od 1935 roku,  
kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. 

Tadeusz Antoni BUTLER urodził się dnia 9 września 1925 roku w Kolnie w rodzinie urzędniczej. Oj-
ciec jego Rajmund był pracownikiem starostwa w Kolnie do 1932 r., a do wybuchu II wojny światowej 
w 1939 r. w Łomży. 

Pradziadek Marian był zesłany na Sybir po 1863 r. 
Dziadek Władysław był nauczycielem w guberni 
łomżyńskiej (Wizna, Mały Płock, Piątnica, Łomża). 
Wuj Marian, także nauczyciel, poległ w obronie 
Łomży w 1920 roku, w wieku 33 lat. Ze strony matki 
Tadeusza Butlera, Ludwiki Lipińskiej, jego ciotka 
i wuj także pracowali w zawodzie nauczycielskim 
(Turośl, Borkowo, Korzeniste, Rydzewo). 

Od 1932 roku mieszka w Łomży, uczy się w Szkole 
Powszechnej Nr 3 do wybuchu wojny 1939 r. Już 
w tym czasie wyróżnia się swoją postawą i zaanga-
żowaniem w Drużynie Harcerskiej im. Gen. Henryka 
Dąbrowskiego (od 1935 r.), będąc zastępowym. 

Czas okupacji spędza w rodzinnym Kolnie, pracując od 1942 roku jako robotnik fizyczny w Getreide-
handel Sudpreussen G.m.b.h. (przyjmowanie zboża dostarczanego przez chłopów i wysyłka do Prus 
Wschodnich). 

Był członkiem Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej. W trakcie akcji „Burza” służył 
w oddziale partyzanckim kpt. Stanisława Olszaka ps. „Szarecki”. 

Po wojnie studiował architekturę na Politechnice Gdańskiej i pracował na stanowiskach od kreślarza 
do projektanta w Biurach Projektowych Budownictwa Morskiego i Przemysłu Maszynowego. 

Zainteresowania i zamiłowania do rysunku, malarstwa, a także rzeźby przejawia od najmłodszych lat, 
stosując różne techniki. Wykonuje akwarele, grafiki, suchoryty na ceramice: porcelanie i porcelicie, 
kartonie, sklejce i drewnie. 

Od 1970 r. obdarowywał swoimi pracami różne stowarzyszenia, organizacje, instytucje, urzędy, ko-
ścioły, szkoły i związki. Jest między innymi autorem projektu mogiły poległych pod Lemanem na sta-
rym cmentarzu w Kolnie oraz pomnika AK. W momencie poprzedzającym śmierć był ostatnim żołnie-
rzem AK pochodzącym z Kolna. 

Zmarł 17 listopada 2017 w Gdyni. Pochowany na cmentarzu w Prabutach. 

 
 


