Protokół z posiedzenia Komitety Wykonawczego
Rodziny Butlerów i spokrewnionych Rodów które odbyło się W DNIU 21
STYCZNIA 1937 r. w mieszkaniu p. inż. J. Konopki przy ulicy Granicznej Nr .10 o
następującym porządku dziennym :
1. Zagajanie
2. Organizacja komitetu wykonawczego i wybory:
a) przewodniczącego ,
b) zastępcy przewodniczącego ,
c) sekretarza ,
d) skarbnika.
3.Program pracy:
a)sporządzenie spisu zainteresowanych,
b)sprawa badań w Anglii,
c)uporządkowanie genealogii rodzinnej.
4.Sprawa radcy prawnego.
5.Sprawy finansowe.
6.Stosunek do prasy.
7.Referat genealogiczny.
8.Wolne wnioski i ustalenie następnego posiedzenia.
Obecni: członkowie Komitetu Wykonawczego wybrani na zebraniu rodzinnym , w
dniu 17 stycznia 1973 roku.
Mjr . Kazimierz Butler – przewodniczący.
PP. Zofia Butlerowa , H. Bukowska , St. Grzybowski , inż. Alfred Leon Konopka , inż.
Józef Konopka , Bronisław Kuszell , Józef Kuszell , Jerzy Lewartowski , Kazimiera
Niedzielska, Dr Jan z Tenczyna Ossoliński , Władysław Tyszkiewicz , Feliks Załęski ,
zastępca adwokata dr Warszawskiego. Ordynat Edward hr. Krasiński nie mógł być
obecny z powodu opóźnienia zaproszenia.
Ad. 1i2) Posiedzenie zagaił o godzinie 18:30 – inż. J. Konopka jako gospodarz ,
poczym objął przewodnictwo mjr . Kazimierz Butler , wybrany przewodniczącym
przez pierwsze zebranie rodzinne w dniu 17 bm. W gmachu Resursy Obywatelskiej w
Warszawie i zainicjował wybory władz Komitetu Wykonawczego . Na zastępcę
przewodniczącego wybrane zostali Ordynat Edward hr. Krasiński i inż. J. Konopka , a
sprawa wyboru sekretarza i skarbnika, została przekazana do załatwiania Prezydium.
Ad 3. Przewodniczący odczytał tymczasowy spis osób , którzy zgłosili się jako
ewentualni pretendenci
o spadku. Spis ten został następnie uzupełniony
zgłoszeniami nadesłanymi do adwokata Warszawskiego oraz do innych osób.
Postanowiono , aby sekretariat Komitetu sporządził dokładny spis zgłaszających się
osób. Spis ten zostanie dokładnie opracowany na podstawie ankiety ułożonej w
porozumieniu z fachowym heraldykiem , która zostanie rozesłana do wszystkich
zainteresowanych.
Sprawę przeprowadzania badań w Anglii referował zastępca adwokata
Warszawskiego , p. Rosenblatt, zaznajamiając obecnych o sposobie postępowania
spadkowego w Anglii , o krokach, jakie należałoby uczynić w sprawie postępowania
spadkowego oraz o danych już zebranych. Po dłuższej dyskusji zebrani doszli do
wniosku , że jedynie wydelegowanie na miejsce delegata , może przyczynić się do
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wyświetlenia całej sprawy. Różnica poglądów wyłoniła się tylko w kwestii czy delegat
ma być adwokatem i czy ma jechać z którymś z członków rodziny czy też sam. W
tym przedmiocie decyzję postanowiono powziąć później. Termin ewent. wyjazdu
ustalono za dwa lub trzy miesiące .tj. po zebraniu danych za pośrednictwem
ambasady Polskiej w Londynie oraz placówek konsularnych.
W sprawie uporządkowania genealogii oraz kolejności filiacji , Komitet
postanowił zwrócić się do odpowiednich instytucji , a w szczególności do biblioteki
Krasińskich i fundacji Skarbowskiej w celu udostępnienia przeprowadzania badań.
Do tego celu wybrano specjalną podkomisję genealogiczną z prezesem p. F. Załęskim
na czele, do której weszli pp. K. Butler , S. Grzybowski , J. Konopka i I. Kuszell.
Komisja ma przygotować materiały i porozumieć się z fachowcami tj. prof. Oskarem
Halecki , z prof. Henrykiem Mościckim ,i p. Zygmuntem Wdowiszewskim , jako
członkami Polskiego towarzystwa Heraldycznego.
Ad.4) Po oświadczeniu p. St. Rosenblatta , na jakich warunkach podjął się adwokat
Jakub Warszawski prowadzić sprawę spadkową na rzecz śp. Witolda Butlera
(Honorarium miało wynosić 10% od uzyskanej dla śp. Butlera sumy , przy czym
wszelki koszty związane z akcją spadkową zobowiązał się adw. Warszawski sam
ponosić) , oraz po oświadczeniu że gotów byłby na tychże warunkach przeprowadzić
sprawę dla całej masy spadkobierców- wywiązała się ożywiona wymiana zdań.
Uznano zgodnie , że sprawa postępowania spadkowego na rzecz paruset
spadkobierców i dla obiektu milionowego jest zbyt poważna , aby decydować bez
głębszego zastanowienia i bez porozumienia z prawnikami , specjalistami od spraw
spadkowych , obznajomionymi najdokładniej z prawodawstwem , stosunkami i
językiem angielskim. Upoważniono następnie Komitet do nawiązania kontaktu z
paroma prawnikami i osobami , z którymi porozumienie uważałby Komitet za
wskazane , miedzy innymi z me. Żeromskim i dr Józefem Lewartowskim.
Ad.5) Sprawa finansowa, po dyskusji, w której zbierali głos pp. Butler , Butlerowa,
Lewartowski, Niedzielska, Bukowska, Ossoliński,
Konopka, Załęski, Keszell i
Tyszkiewicz, została rozwiązana w ten sposób, iż Komitet uchwalił obowiązek
wpłacenia w przeciągu czterech miesięcy po zł.5-miesięcznie przez każdą pełnoletnią
osobę objętą wyżej wspomnianym spisem , pod sankcją utraty prawa do korzystania
z współpracy na ich rzecz.
Ad.6) W sprawie stosunku do prasy, Komitet postanowił opracować komunikat oraz
ogłosić wezwanie do członków rodziny, którzy się dotąd nie zgłosili , aby porozumieli
się w pewnym określonym terminie z Sekretariatem Komitetu.
Ad.7) Inż. J. Konopka zapoznał obecnych po krotce ze stanem sprawy I materiałem
genealogicznym, jaki w sprawie rodziny Butlerów dotąd zdołał zebrać oraz prosił o
nadsyłanie dalszych.
Jak dotąd można było stwierdzić istnieje w Anglii kilka spadków po Butlerach
rozmaitych linii, które dotąd nie zostały podjęte z czasów mniej więcej od roku 1739
do roku 1865. Spadki te zanotowane są w urzędowych księgach angielskich, a
postępowanie spadkowe nie zostało podjęte z powodu braku uprawnionych
spadkobierców. Ogólna suma spadków przedstawia bardzo dużą wartość , przy czym
nie oznacza to przynajmniej, aby wszystkie spadki należały się rodzinie Butlerów i ich
krewnym mieszkającym w Polsce, gdyż mogą istnieć rożne zastrzeżenia , które dotąd
są nieznane.
Na ranie chodzi o ustalenie nazwisk i dat śmierci spadkobierców oraz stosunków ich
pokrewieństwa z ewent. Spadkobiercami. Według danych od poszczególnych
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członków rodziny wiadomo, że starania o spadek były czynione już od 1830 r. Nigdy
jednak nie były to starania stałe i to jest jednym z powodów, że dotąd nie było i nie
ma rezultatów. Trzeba wziąć pod uwagę, że udowodnienie pokrewieństwa nie będzie
łatwą sprawą i zdarzyć się może , że do niektórych spadków nie będzie można
udowodnić żadnego prawa, liczyć się więc należy z negatywnymi wynikami badań w
poszczególnych wypadkach.
Na podstawie dotychczasowych materiałów należy stwierdzić, że istnieją cztery
zasadnicze odgałęzienia rodziny Butlerów pieczętujących się herbem Butler, mających
sześć, a nawet siedem odmian.
Pierwsze odgałęzienie to Butlerowie angielscy, dzielący się na kilka rodzin,
używający różnych przydomków i nazwisk dodatkowych., żyjących w Anglii, Irlandii i
w Ameryce. Ci Butlerowie prawdopodobnie nie mają praw do spadku, gdyż gdyby je
posiadali, to dawno by spadki, o których mowa, podjęli.
Drugie odgałęzienie , to Butlerowie, którzy z Irlandii przybyli do Inflant i
występują w Polsce w drugiej połowie XVI wieku już jako ludzie dużych wpływów i
majątków, spokrewnieni z wieloma rodami polskimi. Ci Butlerowie otrzymali dwa
indygenaty oraz tytuł hrabiowski cesarstwa rzymskiego. Niektórzy z nich przenieśli się
również di Niemiec.
Trzecim odgałęzieniem to dom niemiecki br. Butler-Buttlar[Treusch von Buttlar
(Butler)-Brandenfels], których niektóre gałęzie spolszczył się I mieszkają w
Warszawie i w Poznaniu. Ta rodzina ma swój związek rodzinne w Eisenach i Gotha,
gdzie istnieje fundacja tego nazwiska.
Czwarte odgałęzienie Butlerów, to rodzina wywodząca się ze szlachty
tatarskiej na Litwie, która używa również herbu Butler bez odmiany.
Należy zwrócić uwagę że niektórzy heraldycy polscy, a wszyscy niemieccy,
wywodzą rodzinę Butlerów ze staro heskiego rycerstwa, wspominając tylko że
rodzina ta istnieje również w Irlandii.
W wolnych wnioskach poruszana była przede wszystkim sprawa sposobu
ustalenia ciągłości rodzinnej pomiędzy Butlerami polskimi a ewentualnym
spadkodawcą. Pozatem uchwalono kooptację do Komitetu Wykonawczego p.
Antoniego Kraińskiego z Jabłonki.
Na tym posiedzenie zakończono, ustalając , iż termin następnego posiedzenia
odbędzie się 15 lutego 1937 r.
Posiedzenie zakończone zostało o godz. 22:00.
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Komitet Wykonawczy rodziny Butlerów i Spokrewnionych
Rodów
PROTOKÓŁ
Z II-go posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rodziny Butlerów
i Spokrewnionych Rodów,
Odbytego w Warszawie przy ulicy Granicznej 10III p. w mieszkaniu
Konopki ,w dniu 16 lutego 1937 r. o godz. 19:00.

p. inż. J.

Obecni: Członkowie z ramienia Komitetu Wykonawczego; mjr Kazimierz Butler,
Mieczysław Butler, Helena Bukowska, inż. Józef Konopka, inż. Alfred Konopka,
Ordynat hr. Edward Krasiński, Józef Kuszell, Jerzy br. Lewartowski, Kazimiera
Niedzielska, Dr Jan Ossoliński, Feliks Załęski.
Oprócz tego przybyli: Wiktor Butler, Teodor Butler, Maria Dutz, Jadwiga
Gutmejer, Maria Grzybowska, Irena Gąszczołowska Aurelia Heintze, Helena
Konopczyna, dr Józef br. Lewartowski,
Janina
br.
Lewartowska,
Tadeusz
Malinowski, adw. Zdzisław Nowicki
, imieniem Bronisława Kuszlla, dr Jan
Olszewski, Paprocki, dr Bolesław Popławski
. Stanisław Skibniewski, Stanisław
Zawadzki.
Ogólna lista obecności wniosła 28 osób.
W związku z rozesłanymi zaproszeniami w imieniu Komitetu Wykonawczego
Rodziny Butlerów i Spokrewnionych Rodów, otworzył posiedzenie o godz.
19:00 prezes Komitetu Wykonawczego mjr K. Butler, i stwierdziwszy, że na
posiedzeniu jest obecny Senior Rodów Ordynat h. Krasiński, Poprosił jego o objęcie
przewodnictwa.
Hr. Edward Krasiński objął przewodnictwo prosząc z uwagi na nieznajomość
przedmiotu obrad, by w jego imieniu obrady przeprowadził mjr K. Butler, który
odczytał porządek obrad i poprosił adw. Dr Józefa Lewartowskiego o objęcie
protokółu.
Ad.1. Po odczytaniu protokółu Józef Kuszell wniósł o poprawienie protokółu przez
wpisanie do Komitetu Wykonawczego Antoniego Kraińskiego, który do Komitetu
został dokooptowanym, oraz przez poprawienie, że do podkomisji genealogicznej
został wybrany Józef Kuszell, a nie Bronisław Kuszell. Po uskutecznieniu tych
poprawek zebrany Komitet Wykonawczy protokół jednomyślnie zatwierdził.
Ad.2. Inż. J. Konopka a ramienia Prezydium postawił wniosek. „ By zebrani
członkowie Komitetu Wykonawczego wybrali ścisły Komitet, któryby energicznie zajął
się sprawami przygotowawczymi do windykacji spadku po Butlerach i proponuje na
członków : prezesa K. Butlera, F. Załęskiego, J. Lewartowskiego, S. Skibniewskiego i
J. Konopkę. ”-uzasadniając wniosek koniecznością scentralizowania pracprzyśpieszenia ich.
Nad wnioskiem tym mjr K. Butler otwiera dyskusję , prosząc o podanie ewent.
dalszych kandydatur. J. Konopka stawia wniosek, by do Komitetu ścisłego wybrano
prócz wymienionych p. dr Jana Ossolińskiego, co członkowie Komitetu jednomyślnie
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przyjęli. Dr. J. Ossoliński , wnosi, by uzupełnić wniosek Prezydium w ten sposób, że
ścisły Komitet ma prawo kooptowania dalszych. Po poddaniu wniosku pod
głosowanie, wybrano jednomyślnie do ścisłego Komitetu mjr K. Butlera, inż. J
.Konopkę, F. Załęskiego, J. Ossolińskiego, J. Lewartowskiego, i S. Skibniewskiego, z
prawem kooptacji.
W dalszym ciągu mjr K. Butler postawił drugi wniosek „ By zebrani członkowie
Komitetu Wykonawczego udzielili ścisłemu powyżej
wybranemu Komitetowi
pełnomocnictwo do załatwienia wszelkich spraw Komitetu, reprezentującego sprawy
dotyczące spadku po Butlerach ,tak natury finansowej, jak prawnej ,tj. by udzielili im
tzw. Pełnomocnictwa generalnego, odnośnie do spraw związanych z
przygotowaniami do windykacji spadku” –motywując wniosek względami
praktycznymi i ułatwieniem prac ścisłemu Komitetowi. Wniosek ten uzasadnił mjr K.
Butler również tym, że w uchwaleniu tego związku będzie się dopatrywał wyrazu
zaufania do Komitetu ścisłego.
Wniosek ten uchwalono.
W dalszym ciągu inż. J.Konopka i mjr K. Butler zreferowali sprawę utworzenia
Sekretariatu, wynajęcia lokalu i przedstawił wstępny budżet, wynoszący w
przybliżeniu zł. 500 miesięcznie, a to wedle następującego zestawienia:
Sekretarz i stenotypistka
Druki i portoria
Lokal
Telefon itp.

zł.
zł.
zł.
zł.

Razem:

20015010050zł. 500-

Budżet ten uchwalono jednogłośnie.
Ad. 3. Referent J.Konopka złożył sprawozdanie z dotychczasowych czynności,
zawiadamiając obecnych że komisja genealogiczna opracowuje drzewa rodowe. W
tym miejscu referent złożył serdeczne podziękowanie Feliksowi Załęskiemu za
dotychczasową żmudną pracę nad zrekonstruowaniem drzew genealogicznych, która
to praca pochłania wiele czasu i pracy,- do którego to podziękowania przyłączyli się
wszyscy zebrani. Nadto przedstawił prace poczynione przez Komitet w bibliotece
Ordynacji Krasińskich i bibliotece Przeździeckich. Z kolei referent złożył
podziękowanie
nieobecnemu
dyrektorowi
Wdowiszewskiemu
z
biblioteki
Przeździeckich, który nie szczędził trudu i pracy, by ułatwić wszelkie poszukiwania, i
przyrzekł pomoc Tow. Heraldycznego w Warszawie, do którego zlecił Komitetowi
Wykonawczemu się zwrócić, celem nawiązania kontaktu z College of Arms w
Londynie.
Następnie referent skreślił tok prac na przyszłość i sposób, w jaki ścisły
Komitet Wykonawczy ma zamiar czynić poszukiwania na terenie Wielkiej Brytanii i
Irlandii oraz Estonii etc.
Dalej referent odczytał tekst deklaracji, która będzie rozesłana do wszystkich
pełnoletnich członków rodziny, pretendujących do spadku po Butlerach, a która to
deklaracja jest akcesem do przystąpienia do akcji, mającej na celu windykację tego
spadku i zobowiązaniem do pokrycia wstępnych kosztów, związanych z akcją.
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Przy końcu odczytał referent kwestionariusz heraldyczny, opracowany przez
podkomisję genealogiczną, który zostanie rozesłany do wszystkich mających prawa
do spadku z wezwaniem o wypełnienie go i przesłanie na ręce Komitetu.
Z kolei wybrano Komitet kasowy w osobach : K. Butlera i dyr. Stanisława
Skibniewskiego, którzy będą mieli prawo dysponowania funduszami Komitetu
Wykonawczego i podpisywania czeków.
Wybrano Komisję Rewizyjną złożoną z pp.: dyr. Mieczysława Butlera, Teodora
Butlera, dr Jana Olszewskiego oraz zastępców Józefa Kuszlla i Janinę Łapińską.
Ad4 Inż. J. Konopka zreferował zebranym sprawy genealogiczne, dotyczące Rodu
Butlerów i z nimi skoligaconych poszczególnych rodów, uzupełniając w ten sposób
wywody swe z poprzedniego posiedzenia z dnia 21 stycznia 1937 roku na podstawie
w międzyczasie zebranych materiałów.
Ad.5. Prezes mjr Kazimierz Butler stawia wniosek : „ O utworzeniu Związku
rodzinnego Butlerów i Spokrewnionych Rodów”. Celem Związku będzie opracowanie
danych rodzinnych poszczególnych rodów tj. opracowanie drzew genealogicznych,
monografii itd.
Po dłuższej dyskusji mjr Kazimierz Butler stwierdził, że prawie przedmówcy
godzą się na utworzenie Związku, uważa, że temat został dostatecznie wyczerpany i
poddaje pod głosowanie wniosek ostatniego mówcy, dyr. Mieczysław Butlera, aby
przekazać sprawę do załatwienia ścisłemu Komitetowi.
Wnioski uchwalono.
Ad.6. Dr J. Olszewski zapytuje Prezydium, czy akcja związana z poszukiwaniem
spadku po Butlerach ogranicz się tylko do Polski, czy także prowadzona jest w Anglii.
Inż. J. Konopka wyjaśnia, że na razie poszukiwania są czynione na terenie Polski, a w
najbliższych dniach zostaną podjęte starania przez Tow. Heraldyczne w Warszawie,
które zwróci się w sprawie spadku do Collage of Arms, nadto będą czynione starania
przez Ambasadę Polską w Londynie , oraz przez konsulat w Estonii. Inż. J. Konopka
wyraża zapatrywanie, że wyjazd do Londynu byłby przedwczesny, zanim nie zbierze
się odpowiedniego materiału.
Mjr Kazimierz Butler w uzupełnieniu odpowiedzi p. Olszewskiemu, podaje, że
ministrowie pp. Jan Piłsudski i Zawadzki, których rodziny spadkiem są
zainteresowane, oświadczyli gotowość pojechania w powyższej sprawie na własny
koszt do Londynu. Dr Józef Lewartowski zwraca uwagę na specjalne przepisy prawa
angielskiego, wedle których w instytucji funduszu śpiących spadków nie można
uzyskać żadnych danych, dotyczących imienia spadkodawcy, roku jego śmierci i
chcąc o jakimś spadku dowiedzieć się, musi się te dane znać dokładnie, bo bez nich
instytucja powyżej wymieniona żadnych informacji nie udzieli. Z tego powodu uważa,
że z wyjazdem należy się wstrzymać, dopóki Komitet Wykonawczy nie będzie
dysponował ścisłymi danymi. Dalej zauważa, że poszukiwania na terenie Wielkiej
Brytanii i Irlandii nie powinny się tylko ograniczać do rodzin Butlerów, Duckow i
Earle, ale także do rodzin szlachetnych, bo w almanachu Debrett’s rodziny
utytułowane Butlerów mają herby zupełnie niepodobne do herbów używanych przez
Butlerów w Polsce.
Inż. J. Konopka wyjaśnia zebranym, że kwestia podobieństw herbów nie
odgrywa roli, bo w Polsce żadne obce tytuły ani herby , nie były uznawane ,tak tytuły
jak herby były nadawane przez królów, które Sejmy musiały zatwierdzać.
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W toku tej dyskusji wysunięto kwestię, by sprawą spadku Butlerów
zainteresować Rząd, którą to kwestię zebrani uznali za przedwczesną i na razie
nieaktualną.
Dr Józef Lewartowski stawia wniosek, aby ścisły Komitet Wykonawczy wydał
Komunikat do prasy w związku ze sprawą spadku i przedsięwziętymi pracamiuzasadniając wniosek tym, że w sprawach spadkowych tej miary co ta, koniecznym
jest od czasu do czasu podawanie komunikatów , bo te łatwo mogą dotrzeć do
najdalszych stron i na skutek pojawienia się ich mogą zgłosić się ludzie posiadający
czy to wiadomości dotyczące spadku , czy dokumenty, czy wreszcie mogą zapobiec
pominięciu jakiegoś prawnego spadkobiercy.
Wniosek ten zebrani jednomyślnie uchwalili i polecili opracowanie takiego komunikat i
umieszczenie go w prasie.
Mjr Kazimierz Butler stwierdziwszy, że żadnych więcej wniosków i pytań nie
ma, podziękował Ordynatowi hr. Krasińskiemu za przewodnictwo oraz gospodarzom
p. Konopkom za gościnę w urządzeniu posiedzenia, zamknął posiedzenie o
godz.21:00.
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Komitet Wykonawczy Rodziny Butlerów i Rodów
Spokrewnionych.

PROTOKÓŁ
Z III posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin, odbytego w Warszawie , w lokalu
własnym przy ulicy Nowy Świat 15 m. 7.
W dniu 30 kwietnia 1937 roku o godz. 18:00.
Obecni: członkowie Komitetu Wykonawczego ;pp.
Bukowska, ,ord. Hr. Edward Krasiński, inż. Józef Konopka,
br Lewartowski, Kazimiera Niedzielska, dr Jan Ossoliński,
Feliks Załęski, oraz członkowie Komisji Rewizyjnej: pp.
Butler.

Kazimierz Butler, Helena
inż. Alfred Konopka, Jerzy
dr Stanisław Skibniewski,
Czesław Butler i Teodor

Oprócz tego przybyli :pp. Konstanty Butler jako przewodniczący Związku Rodu
Butlerów na Litwie, Irena Gąszczołowska, Witold Kontowt, adw. Juliusz Wacław
Kloss, adw. Dr Józef Lewartowski, Jerzy Massalski, dr Jan Olszewski, Józef
Wołodkiewicz, Józef Woroniecki, Maria Tarnowska, oraz specjalnie zaproszony dr
Zygmunt Wdowiszewski jako heraldyk.
Posiedzenie otworzył Prezes Kazimierz
Butler o godz. 19:00 i poprosił na
przewodniczącego ord. Hr. Krasińskiego, który powierzył przewodnictwo p. K.
Butlerowi. Na sekretarza posiedzenia zaproszono adw. Dr J. Lewartowskiego.
Otwierając posiedzenie p. Butler prosił o przyjęcie do wiadomości, że notatka
zawarta w ostatnim protokóle z 16 II br. A dotycząca b ministra J. Piłsudskiego i jego
wyjazdu do Londynu polegała na błędnej informacji oraz zarządził sprostowanie w
niniejszej notatki. Dalej postawił wniosek o kooptowanie do ścisłego Komitetu pp.
Witolda Kontowta i Jana Juchniewicza.
Z kolei p. Teodor Butler złożył jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej
następujące zeznanie:
Na zebranie Komisji Rewizyjnej Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin przybyli pp. Dyr. Mieczysław Butler i Teodor Butler. Prace
swoje Komisja rozpoczęła od sprawdzenia gotówki w kasie, którą przedstawił Komisji
kasjer Komitetu p. Janowski Romuald. Komisja stwierdziła zgodność stanu gotówki z
saldem wykazanym w książce Kasowej Komitetu. Następnie Komisja Rewizyjna po
sprawdzenie wszystkich dotychczasowych wpływów i wydatków stwierdziła że :
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Ogólna suma wpływów do dnia 26 kwietnia br. Wynosiła zł. 3.090.-i że z sumy
tej wydatkowane zostały zł.1.296.55, w tym zł. 200- do rozliczenia.
Pozostałość gotówki w dniu 26 kwietnia 1937 roku wynosiła złotych 1. 793.45,
przy czym:
W Pocztowej Kasie oszczędności na koncie 47 861-zł 1.624.25
W kasie
zł. 169 20
Razem jak wyżej
zł. 1. 793.45.
Z ogólnej sumy rozchodowej
zł. 1. 296. 55.
Po potrąceniu sum do rozliczenia
zł.200,To jest sumy
zł.1.096.55.
Wydatkowano: na koszty organizacyjne
Na wynagrodzenie personelu
Na lokal
Na telefon
Na przejazdy
Na porto
Na materiały piśmienne i druki
Na poszukiwanie genealogiczne
Na wynagrodzenie adwokata
Razem jak wyżej

zł. 72,zł.158.35.
zł.311.51.
zł.104.54.
zł. 11.20.
zł. 81.20
zł.256.20
zł. 76.55.
zł. 25zł.1.096.55.

Na tym Komisja Rewizyjna zakończyła swe czynności w dniu 26 kwietnia 1937
roku.
( T. Butler)
Sprawozdanie
wiadomości.

Komisji

Rewizyjnej

zostało

przyjęte

do

zatwierdzającej

Inż. Józef Konopka zawiadomił, że Komitet zwrócił się do ambasady polskiej w
Londynie ,która odpowiedziała, że poszukiwania dotąd nie dały rezultatu do braku
ścisłych danych. Ambasada podała ,że poszukiwania prowadzi dalej, prosi jednak o
szczegółowe informacje, które Komitet po opracowaniu Ambasadzie prześle. Inż.
Konopka przedstawił dalej, że Komitet jest w kontakcie z placówkami polskimi w
Estonii ,Łotwie, Litwie i Szwecji-od których oczekuje odpowiedzi. Następnie że
Komitet oczekuje na odpowiedź od zaufanego adwokata w Londynie, który spadkiem
butlerowskim do dawna się zajmuje a do którego Komitet również się zwrócił. Z
kolei przedstawił zebranym ,że Komitet poprosił p. Buszczyńskiego z Warszawy o
zebranie szczegółów dotyczących spadku przy okazji jego pobytu w Londynie.
Przedstawiono następnie wyniki badań w archiwach –Głównym i Akt Prawnych w
Warszawie w Ordynacji Krasińskich,Radziwiłłów,Zamojskich w Warszawie ,-w
archiwach lubelski i krakowskim, w których znaleziono wiele cennego materiału
dotyczącego spadku rodziny Butlerów na podstawie tychże zestawiono drzewo
genealogiczne rodziny Butlerów , które obejmuje siedem linii. W dalszym ciągu
referent przedstawił zebranym, że Komitet wszedł w porozumienie z profesorem
Uniwersytetu wiedeńskiego, prof. Ottonem Forst Battalgią , Polakiem, prawnikiem i
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historykiem, najlepszym znawcą spraw heraldyczno genealogicznych i przedstawił
zebranym warunki pod jakimi prof. Battalgia mógłby podjąć się badań związanych ze
spadkiem butlerowskim. Otóż profesor Battalgia pracowałby wspólnie z dr
Zygmuntem Wdowiszewskim. Prace ich zmierzałyby do zbadania windykacji spadku i
ustalenie pokrewieństwa polskich Butlerów z Anglikami.
Zaangażowanie tych powag naukowych uważa Komitet za Konieczne. Prof. Halecki ze
swojej strony obiecał pomóc w ogólnych zarysach, gdyż z braku czasu nie może
podejmować żadnej akcji, zaś z prof. Battalgią i Wdowiszewskim zostaną zawarte
osobne umowy. Siłą rzeczy pociągnie to za sobą silne koszta.
Nad kwestią tą wyłoniła się dyskusja w której zabierali głos: pp. Dr J.
Lewartowski, Edward hr. Krasiński, inż. J. Konopka, Feliks Załęski, Jerzy Lewartowski
,adw. J. Kloss, dr Olszewski, K. Butler. Po bardzo obszernej dyskusji postawiono
wniosek z poprawką hr. Edwarda Krasińskiego treści następującej : „Komitet
Wykonawczy uprawnia ścisły Komitet do prowadzenia dalszej korespondencji i
wejścia w układy z prof. Battalgią po porozumieniu się z dr Wdowiszewskim oraz do
opracowania odpowiedniego możliwie dokładnego kosztorysu wydatków związanych
ze sprawą badań w Londynie i w kraju, poza kosztami honorariów wymienionych
osób.”
Drugi wniosek postawił pan Kazimierz Butler z poprawkami pp. Jerzego
Lewartowskiego i dr Jana Ossolińskiego treści następującej : „Komitet Wykonawczy
uchwala dalsze dopłaty na cele dalszego prowadzenia badań i dochodzeń w sprawie
spadku w kwocie nie przekraczającej zł. 50-, od osób które podpisały i podpiszą
deklarację. Wpłaty te mają być rozłożone na raty miesięczne.”
Trzeci wniosek postawił dr Jan Ossoliński o zarejestrowanie w Komisariacie
Rządu miasta Warszawy Związku Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin.
Wszystkie te wnioski zebrani jednomyślnie uchwalili .Nadto ,
zebrani
postanowili posiedzenie powyższe jako konstytuujące dla powstać mającego Związku,
którego celem będą sprawy rodzinno-genealogiczne oraz sprawa windykacji
ewentualnego spadku po Butlerach. Zebrani polecili Komitetowi Wykonawczemu
opracowanie statutu i zarejestrowanie stowarzyszenia.
Na tym posiedzenie zamknięto o godz. 21:15.
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Komitet Wykonawczy Rodu Butlerów
i Spokrewnionych Rodzin
PORZĄDEK DZIENNY
Walnego Zebrania Komitetu Wykonawczego RODZIN RODU BUTLERÓW I
SPOKREWNIONYCH I RODZIN
Z dnia 28 listopada 1937 roku.
1.Zagajenie Zebrania.
2.Wybór prezydium.
3.Odczytanie listy obecnych.
4.Sprawozdanie Komitetu
Kasowo
Komisji Rewizyjnej.
5.Sprawozdanie historyczno-genealogiczne i projektowanie spraw na przyszłość.
6.Udzielenie absolutorium Komitetowi i Komisji Rewizyjnej.
7.Wybory władz do „Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin”.
a)do Rady
b)do Komisji Rewizyjnej
c)do Sądu Rozjemczego
8.Wolne wnioski i interpelacje.
9.Zamknięcie Walnego Zebrania.
Warszawa , Krak. Przedmieście 64.
W gmachu Resursy Obywatelskiej
Dla orientacji podajemy poniżej zestawienie preliminowanych i rzeczywistych
wpływów i wydatków.
Komitet przewidywał wpływów ze składek
Od 400 osób po zł. 70.- ogółem...................................................................zł.
28.000.Przypuszczalne wydatki na koszty utrzymania : Biura, lokal, personel, druki, telefon,
itd.
Licząc 12 miesięcy po zł. 500.-..............................zł. 6.000.Pozostawało by na koszty związane z poszukiwaniami herald. I geneal.....zł.22.000....zł,
28.000.-..zł.28.000.
Rzeczywisty stan kasowy do dnia 15 listopada włącznie przedstawia się w sposób
następujący
A. Wpłynęło składek:
Poniżej zł. 20.od 126 osób.......................zł. 1.010. 20.od 101 osób.......................zł. 2.020 25.- do 40.- ‘’ 53 ‘’ ............................zł. 1.760.45.- do 70.- ‘’ 65 ‘’ .............................zł. 4.085.razem od 345 osób.......................................zł. 8.875.B. Wydano na:
Koszty biurowe: lokal i posługa
zł. 1.302.61.
Personel(2 osoby)
1.079.45.
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Telefon
‘’
305.24.
Druki i mat. Piśm.
826.97.
Opłaty pocztowe ‘’ 300.60.
Poszukiwania heral. I geneal. ....................2.109.95.
Koszty I Walnego Zebrania d. I. 37.r. .......129.Koszty organizacji „Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokr. Rodzin”, statut, opłaty
Stemplowe ,druki......................................... 403.40
Kazimierz Butler.......................................... 580.Pozostałość w P.K.O. zł. 1.504.05.
‘’
w kasie ‘’
333.73.
zł. 1.837.78.
zł. 8.875.Walne Zebranie odbędzie się w dniu 28 listopada 1937 r. o g. 10:00 w terminie I, lub
o g. 11:00 w II-im terminie – w Warszawie, w gmachu Resursy Obywatelskiej, Krak.
Przedm.64
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PROTOKÓŁ
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin,
które odbyło się w dniu 28 listopada 1937 roku w Warszawie w Resursie
Obywatelskiej przy ulicy Krakowskie przedmieście nr 64.
Listę obecnych 87 osób załącza się osobno.
Pełnomocnictw ważnych nadesłano 95 członków-razem więc na Walnym
Zgromadzeniu było 182 ważnych głosów na ogólną ilość zaproszonych w dniu 28
listopada 1937 r. wynoszącej 376 członków.
Początek posiedzenia o godzinie 10:30.
Przewodniczący Prezes Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin mjr Kazimierz Butler, który stwierdza że Walne
Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 9 Statutu oraz ogłoszone w Kurierze
Warszawskim Nr 313 w dniu 14.XI.1937 r. ,w „ Ilustrowanym Kurierze Codziennym”
Nr 316 z dnia 15 XI 1937 r. oraz Monitorze Polskim Nr 262 z dnia 13 XI 1937 r.
Przewodniczący komunikuje że Walne Zgromadzenie zostało zwołane przede
wszystkim dla ukonstytuowania się władz Stowarzyszenia. Przyjęto następujący
porządek obrad :
1. Zagadnienie
2. Wybór prezydium i sekretarza Walnego Zgromadzenia
3. Odczytanie listy obecnych
4. sprawozdanie Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawozdanie historyczno-genealogiczne i projekt prac na przyszłość
6. Wybory do Rady i Komisji rewizyjnej i Sądu Rozjemczego
7. Wolne wnioski i interpretacje
Ad1) Po odczytaniu porządku obrad p . Mieczysław Roman Skrzycki postawił wniosek
o uzupełnienie porządku przez wstawienie punktu dotyczącego zatwierdzenia statutu
Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący mjr K. Butler
komunikuje, że Statut stowarzyszenia opracowany przez Ścisły Komitet Wykonawczy
na mocy uchwały pełnego Komitetu Wykonawczego z dnia 30 kwietnia 1937 roku. ,
który został upoważniony do tego przez I-sze Zebranie Rodzinne w dniu 17 stycznia
1937 r., jest już zatwierdzony przez Komisarz Rządu m . st. Warszawy decyzją z dnia
31 sierpnia 1937. , Nr S .P. III-3/1189 i ogłoszony w Monitorze Polskim w Nr 262 z
dna 13 XI 1937 r. Wobec tego nie potrzebuje być już zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie a w porządku obrad nie jest przewidywana dyskusja nad zmianą
Statutu , zamknął dyskusję, a wniosek p. Skrzyckiego poddany pod głosowanie upadł
większością głosów.
Ad2) Przewodniczący wezwał obecnych do postawienia kandydatów na
przewodniczącego
i
sekretarz
Walnego
Zgromadzenia.
Zgłoszono
na
przewodniczącego kandydatury mjr K.Butlera i Teodora Butlera. Większością głosów
został wybrany mjr K. Butler, który wybór przyjął.
Przewodniczący za zgodą obecnych powołał na zastępcę przewodniczącego p. Józefa
Konopkę a na sekretarza adw. Dr Józefa Lewartowskiego.
Ad3) P. Józef Konopka odczytał listę obecnych i sprawdził upoważnienia
pełnomocników.
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Ad4)Na prośbę przewodniczącego złożył sprawozdanie z prac oraz sprawozdanie
kasowe członek ścisłego Komitetu Wykonawczego p. Feliks Załęski. Sprawozdanie to
rozesłane wszystkim członkom wraz z zaproszeniem na Walne Zebranie, przedstawia
się następująco:
Preliminowano we wpływach kwotę około zł.28.000.-a w wydatkach na biuro, lokal
,druki , telefon , personel ,itd. , licząc 12 miesięcy po zł. 500 i zł. 6.000.- ,zaś na
koszty związane z poszukiwaniami heraldycznymi i genealogicznymi około zł. 22.000.
A) wpłynęło składek: od 1 marca do 15 listopada 1937 roku.
1.poniżej zł. 20.od 126
osób........zł.1.010.2.
po zł. 20.‘’ 101 ‘’
.......... ’’ 2.202.po zł.. 25.do 45
‘’ 53 ‘’ ..........
’’ .1.760.po zł. 45.do 70
‘’ 65 ‘’ ..........
‘’ 4.085.razem od 345 osób
zł.8.875.B) Wydano na :
1.Koszty biurowe: lokal i posługa
personel(2osoby)
telefon
druki i mat. Piśmienne
opłaty pocztowe

zł. 1.302.61.
‘’ 1.079.45
‘’
305.24.
‘’
826.97.
‘’
300.60

zł. 3.814.87.
1.Poszukiwania herald. I genealog.
2.109.95.
2. Koszty I-go Walnego Zebrania dn. 1.I.37.r.
3.Koszty organizacji „ Stowarzyszenia Rodu Butlerów zł.
i Spokrewnionych Rodzin „ , statut, opłaty
druk
403.40
5.Pozostało w P.K.O.
zł. 1.504.05.
Pozostałość w kasie
zł. 333.03.
Do dyspozycji przewodniczącego zł. 580.-

zł.

129.zł.

Zł. 1.417.78.
Zł. 8.875.-

Imieniem Komisji Rewizyjnej członek tejże p. Teodor Butler złożył następujące
sprawozdanie : Komisja rewizyjna w osobach p. Teodora Butlera i Dr Jana
Olszewskiego, na posiedzeniu w dniu 27 listopada 1. 1937, stwierdziła , że
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przedłożonego jej sprawozdania kasowego na dzień 15 listopada 1937 r. nie może
uznawać za sprawozdanie, które przewiduje 16 art. Statutu na dzień 31 grudnia 1937
roku i należy go traktować jako sprawozdanie tymczasowe, nie potrzebuje więc ono
być zatwierdzane przez obecne Walne Zgromadzenie. Wobec tego Komisja Rewizyjna
prosi o uchwalenie następujących wniosków:
Walne Zgromadzenie uchwala:
1. przyjęcie sprawozdania z prac i kasowego Komitetu Wykonawczego na dzień
15 listopada 1937 roku do wiadomości.
2. sporządzenie z dniem 28 listopada nowego sprawozdania i przekazania
wszystkich prac i funduszów od czasu zawiązania Komitetu Wykonawczego
nowo wybranym władzom Stowarzyszenia, na podstawie tegoż sprawozdania
podpisanego przez wszystkich członków Ścisłego Komitetu Wykonawczego.
3. uważać przyjęcia sprawozdania Komitetu Wykonawczego przez Radę
Stowarzyszenia za równoznaczne z udzieleniem ustępującym Komitetowi
Wykonawczemu absolutorium.
4. zaliczyć sumy wpłacone przez członków na poczet dawnej składki 20 zł. , jako
jednorazowe a dalsze wpłaty na poczet uchwalonych przez Komitet
Wykonawczy sumy 50 na fundusz specjalny. (art. 7 lit. C. Statutu).
5. Składki członkowskie przewidziane w art. 5 lit. D. Statutu mają obowiązywać
członków od 1 stycznia 1938 r.
W związku z wnioskami Komisji Rewizyjnej pod 1,2 i 3 adw. Dr Juliusz Wisłowski
postawił wniosek:
„ Walne Zgromadzenie przyjmuje do zatwierdzającej wiadomości
sprawozdanie Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej na dzień 15 listopada
1937 roku i udziela obu powyższym władzom absolutorium z podziękowaniem i
przejmuje pełną odpowiedzialność za kasowość Stowarzyszenia począwszy od dnia
16 listopada 1937 roku.
Walne Gromadzenie większością głosów uchwaliło wniosek powyższy oraz uchwalił
wnioski Komisji Rewizyjnej pod 4 i 5 bez zmiany.
Ad5) J. Konopka złożył obszerne i wyczerpujące sprawozdanie z dotychczasowych
prac Komitetu w kierunku poszukiwań genealogicznych oraz kroków
przedsięwziętych w Anglii.
Jako projekt dalszych prac Stowarzyszenie proponuje:
1. Ukończenie prac genealogicznych w kraju, które mają na celu zorientowanie
się prawach zgłaszających się do spadku i służyć będą jako podstawa
wysunięcia pretensji spadkobierców.
2. Oddanie dalszych poszukiwań w ręce fachowego heraldyka, który był by
doskonale obeznany z heraldyką i prawem spadkowym w Anglii.
3. Zbieranie informacji w Anglii i utrzymywanie stosunków z tamtejszymi
organizacjami heraldyczno-genealogicznymi, organizacjami Rodu Butlerów za
granicą oraz utrzymanie stosunków z ambasadą w Londynie i konsulatem w
Szkocji i Irlandii oraz z odpowiednimi prawnikami w Londynie.
Po sprawozdaniu przewodniczący proponuje dyskusję nad sprawozdaniem odłożyć
na koniec Walnego Zgromadzenia, jednak adw. Dr J. Wisłocki stawia wniosek o
przeprowadzenie dyskusji natychmiast. Wniosek ten przeszedł większością
głosów, wobec czego przewodniczący otworzył dyskusję w której pierwszy zabrał
głos Dr J. Wisłocki.
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Mówca jest zdania, że Komitet powinien ograniczyć swoje poszukiwania tylko
do jednej linii Rodu Butlerów w Anglii, a głównie do rodziny Ormond’ów i zając się
linią Butlerów w Polsce z której prawdopodobnie wyszedł spadkodawca, gdyż
poszukiwania zbyt wielostronne mogą być za kosztowne. Dalej uważa, że
stosunek wydatków Komitetu na administrację do wydatków na poszukiwania jest
nieodpowiedni. Na poszukiwania powinno się było wydać więcej niż wydano. Jest
również zdania że tempo pracy jest za wolne.
W odpowiedzi zabrali głos pp. Przewodniczący mjr Butler i J. Konopka, którzy
stwierdzili że wydatki na biuro były niezwykle małe w stosunku do pracy jaką
wykonało, zresztą były to prace organizacyjne i przygotowawcze również dla prac
genealogicznych, które przeprowadzano na razie tylko w kraju Należy
przewidzieć, że dalsze poszukiwania będą daleko kosztowniejsze jeżeli ma się
dojść do pożądanego celu.
P. mjr Butler konstatuje dalej, że gdyby cała preliminowana kwota wpływów
zł. 28.000.- ze składek była wpłynęła, to stosunek tejże do wydatków
administracyjnych byłby inny niż wykazany w sprawozdaniu. System
korespondencyjny, który Komitet musiał przyjąć, jest kosztowny i długotrwały,
szczególniej jeżeli chodzi o badania w Anglii, to też jest zdania że tylko badania
na miejscu mogą być skuteczne. Obecnie prowadzi się pewne pertraktacje w
kierunku finansowania poczynań windykacyjnych, ale ze względu na dobro
sprawy, nie może jeszcze ujawnić szczegółów swych starań.
W dalszym ciągu dyskusji p. Jerzy Lewartowski oświadcza, że pracę Komitetu
utrudniały zbyt małe wpływy gotówkowe. Trzeba się liczyć ,że wydatki przy
windykacji wielkiego spadku nie mogą być ograniczone do sum, za które ledwie
można prowadzić biuro.
Dr Józef Lewartowski wyjaśnia, że uważa dotychczasowe prace Komitetu z
zakresu badań historyczno-genealogicznych za bardzo celowe i nie można ich
ograniczać tylko do poszczególnych Rodu Butlerów, gdyż to działo by się z
krzywdą reszt Stowarzyszenia. Jest zdania. żeby nowe władze szły również w
kierunku badań w jak najszerszym zakresie, obejmującym wszystkie rodziny
zgłaszające się do spadku.
Ad6)Celem kontroli wyborów Walne Zgromadzenie na wniosek przewodniczącego
wybrało do scrutinium pp. Pułk. Jana Kamińskiego, Teodora Buttlera, Dr
Chwalisława Kobylińskiego, inż. Józefa Konopkę, Feliksa Załęskiego oraz
Stanisława Butlera.
Z polecenia przewodniczącego p. Jerzy Lewartowski objaśnił technikę
głosowania komunikując że należy składać głosy na członków Rady i Zastępców
według list kandydatów, które obecni mają do dyspozycji, przy czym każdy z
głosujących głosuje swoim imieniem oraz imieniem osób, od których otrzymał
pełnomocnictwa.
Po ukończeniu głosowania o godz. 14:00 przystąpiono do obliczania głosów, które
ukończono o godz. 16:00, po czym p. pułk. Kamiński odczytał nazwiska
wybranych do Rady Stowarzyszenia, a mianowicie:
1. Butler Konstanty
głosów 179
2. Buttler Teodor
”
176
3. hr. Krasiński Edward
”
173
4. Butler Kazimierz
”
167
5. hr. Brzozowski Stefan
”
159
16

6. Inż. J. Konopka
7. Dr Popławski Bolesław
8. br. Lewartowski Jerzy
9. Inż. Konopka Alfred
10. Dr Ossoliński Jan
11. Dr Olszewski Jan
12. Bukowska Helena
Na zastępców zostali wybrani:
1. Butler Mieczysław
2. Dr Massalski Jerzy
3. Załęski Feliks
4. Krasiński Antoni
5. Dr Wisłocki Juliusz
6. Kontowt Witold

”
”
”
”
”
”
”

głosów
”
”
”
”
”

153
145
144
131
133
133
136

130
123
106
106
92
86

W związku z wyborami wyłoniła się kwestia ważności 32 głosów, które imieniem
członków Komitetu Butlerowskiego na Litwie Kowieńskiej łożył mjr K. Butler. Głosy te
członkowie scrutinium musieli uznać za nieważne ze względów statutowych, nie było
bowiem pełnomocnictw od poszczególnych członków. Członkowie scrutinium odwołali
się w tej sprawie do Walnego Zebrania, ze swego grona delegatów Komitetu
Kowieńskiego po porozumieniu się z nim, co z góry Walne Zgromadzenie przyjmuje
do zatwierdzającej wiadomości.
Do Komisji rewizyjnej wybrano większością głosów: 1) Dyr. Skibniewskiego
Stanisława, 2) Kadenackiego Jana, 3) Dr Kalinowskiego Hieronima, 4) Buszczyńską
Janinę, 5) Butler Irenę.
Do Sądu Rozjemczego jednogłośnie wybrano: 1) płk Kamińskiego Jana, 2)
Buttlera Józefa, 3) adw. Dr Kochańską Janinę .
Ad7) Dr Juliusz Wisłocki stawia wniosek:
„ Walne Zgromadzenie upoważnia Radę i Zarząd do zorganizowania, w miarę
możliwości. Konsorcjum finansowego, które by sfinansowało poszukiwania
genealogiczno heraldycznej windykację spadku oraz do zawarcia z powyższym
konsorcjum odpowiedniej umowy, w zupełności zabezpieczającej interesy
spadkobierców. P. Jerzy Lewartowski zgłasza poprawkę do powyższego wniosku,
żeby ewentualnie konsorcjum to składało się tylko z członków chrześcijan. Po
dłuższej dyskusji wniosek Dr Juliusz Wisłockiego, z poprawką Jerzego
Lewartowskiego , uchwalono większością głosów.
P. Irena Butler zapytuje Komitet, w jaki sposób załatwiona sprawę pretensji
adw. Warszawskiego i Rozenblata, nad czym wywiązała się dłuższa dyskusja, w
której zabierali głos Jerzy Lewartowski, inż. Józef Konopka i Dr Józef Lewartowski
oraz przewodniczący. W dyskusji stwierdzono, że sprawa ta nie dotyczy Komitetu
Wykonawczego, co zostało już stwierdzone w protokóle posiedzenia tegoż Komitetu z
dnia 21 stycznia 1937 r. rozesłano wszystkim członkom.
Dr Józef Lewartowski stawia wniosek, aby ogłoszenia dotyczące
Stowarzyszenia były umieszczone w Krakowskim Ilustrowanym Kurierze Codziennym
i Kurierze Warszawskim, co Walne Zgromadzenie uchwaliło:
Na koniec płk Jan Kamiński postawił wniosek:
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„ Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych
Rodzin” uchwala podziękowanie wszystkim członkom Ogólnego Komitetu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin i członkom ścisłego Komitetu Wykonawczego za
dotychczasowe prace w szczególności : mjr Kazimierzowi Butlerowi za podęcie
inicjatywy, inż. Józefowi Konopce za prace w kierunku heraldyczno-genealogicznym,
p. Feliksowi Załęskiemu za zestawienia genealogiczne i prowadzenia biura Komitetu,
p. Jerzemu Lewartowskiemu za organizację Walnego Zgromadzenia oraz personelowi
biura w szczególności zaś p. Janowskiemu i p. Rogowskiej.
Walne Zgromadzenie uchwaliło ten wniosek jednomyślnie.
Na tym przewodniczący p. mjr Butler zamknął Walne Zgromadzenie o godz.
18:00.
Warszawa , dnia 28 listopada 1937 r.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin w
dniu 6 sierpnia 1937 roku.
Obecni: przewodniczący p. Kazimierz Butler oraz pp. Teodor Butler, Skibniewski, J.
Konopka, Kontowt, Tadeusz Kielan.
Posiedzenie zagaił p. K. Butler oddając głos J. Konopce.
1.P. Konopka zawiadamia, że Statut Związku Rodziny Butlerów i Spokrewnionych
Rodów został złożony w Komisariacie Rządu. Tytuł nowej organizacji będzie brzmiał
”Stowarzyszenie Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin „. Zatwierdzenie statutu
przeprowadza radca Skarbek w Komisariacie Rządu. Statut poprawiono w obecności
pp. Konopki i Załęskiego. Należytość skarbową w sumie zł.
opłacono na miejscu.
2.Korespondencja z adw. Tedorowiczem w Londynie trwa nadal. Ostatnio przysłał
odpisy wykazów testamentów butlerowskich, znajdujących się w Najwyższym Sądzie
w Londynie za co trzeba mu posłać 15£.
Uchwalono posłać tę kwotę.
Ze spisu testamentów należy tera wybrać te testamenty, które mogą mieć
łączność z naszą sprawą i postarać się o ich odpisy.
4. P. Niedzielska poleciła Komitetowi p. Pytlasinskiego, który by miał ewentualnie
prowadzić niektóre agendy naszej ,sprawę uznano na razie za nieaktualną.
5. 4.Korespondencja z prof. Bataglią na razie urwała się z powodu wyjazdu tegoż
na urlop.
Dalej referuje p. Kazimierz Butler.
1.
Zawiadamia że otrzymał z Prus Wschodnich szereg dokumentów i drzew
genealogicznych rodziny Butlerów za co należy posłać zł. 50.- kwotę
postanowiono przekazać.
2.
Zawiadamia ,że doszło do jego wiadomości, że ktoś zbiera składki na konto
akcji Butlerowskiej i nie wyrachowuje się z tych kwot. Bliższe szczegóły tej
sprawy ma podać p. Kielar, obecny na posiedzeniu.
3.
P. Butler stawia wniosek, ażeby na przyszłym posiedzeniu pełnego
Komitetu zaproponować , ażeby część tj. około 10% kapitału jaki ewent.
przypadnie ze spadku przeznaczyć na ogólne cele przyszłego Związku
Rodzinnego, przy czym połowa tej kwoty byłaby użytą na zwrot wydatków
tym osobom, które podpisały deklarację, a które nie uzyskawszy
odpowiednich praw, nie będą mogły korzystać ze spadku.
4.
P. Butler zawiadamia dalej, że prowadzi pewne pertraktacje z miarodajnymi
czynnikami, na razie poufne, akcję która by pozwoliła cała sprawę
windykacji spadku przyśpieszyć.
5.
P. Butler informuje dalej, że po dłuższym zastanowieniu się prowadzi
rozmowy z p. prof. Ludgarem Grocholskim, prezesem Collegium
Heraldycznego, który w zasadzie za pewnym wynagrodzeniem zbliżonym
do kwit, które zażądał prof. Batalgia, mógłby się podjąć przeprowadzenia
studiów heraldycznych z tym, że musiałby całą akcję w tym kierunku
prowadzić osobiście w porozumieniu się z członkami Komitetu i pod jego
kontrolą.
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Nad sprawą zbierania składek poza Komitetem , wywiązała się dłuższa
dyskusja. P. Kielar informuje że chodzi tu o niejakiego Knobesdorfa z
Myszynica ,
który podobno zbiera składki od p. Butlerów z linii Myszynickiej
oraz do Dr Popławskiego, zaznaczając że Komitet nie bierze żadnej
odpowiedzialności za poczynania P. Knobelsdorfa i proponuje jeszcze raz
prowadzenie wspólnej akcji.
Następnie omawia sprawę utworzenia stałego funduszu przy
Stowarzyszeniu Rodu Butlerów po uzyskaniu ewent. spadku. P. Skibniewski
uważa tę myśl za bardzo racjonalną, również popierają ja inni obecni.
Zwroty wyłożonych kwit przez te osoby, które nie będą partycypowały w
spadku uznano za słuszne i postanowiono w tym względzie opracować i
rozesłać odpowiednią enuncjację.
Sprawę rozmów p. Butlera z p. Grocholskim przyjęto do wiadomości. P.
Konopka poczynił przy tym pewne uwagi uważające za konieczne
porozumienie się przed dalszymi rozmowami z Polskim Towarzystwem
Heraldycznym.
Postanowiono dalej przygotować odpowiednie listy i projekty enuncjacji,
które będą przedstawione na przyszłym posiedzeniu, mającym się odbyć
dnia 13 bm.
Na tym posiedzenie zakończono.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin w
dniu 13 sierpnia 1937 roku.
Obecni: Przewodniczący p. Kazimierz Butler oraz pp. Teodor Butler, J. Konopka, A.
Konopka, W. Kontowt, J. Lewartowski, F. Załęski i p. Kielar jako pełnomocnik p. C
Butlera.
Posiedzenie zagaił p. K. Butler, po czym inż. Konopka zawiadomił o
częściowym wykonaniu uchwał poprzedniego zebrania, odczytując równocześnie
protokół z dnia 6 bm.
Załatwino niektóre formalności tyczące się wysyłki pieniędzy za granicę, a
mianowicie zł. 50.- p. Bunowi oraz p. Fiedorowiczwi do Londynu 15£. Po załatwieniu
formalności w Komisji Dewizowej pieniądze wysłane zostaną.
Przygotowano również pismo do p. Knobelsdorfa, które odczytano na
zebraniu, obecnie należy odczekać pewien okres czasu po czym wystosuje się listy do
p. Butlerów z Myszynica.
Z kolei mjr K. Butler komunikuje , że prowadzi dalej pertraktacje poufne z
miarodajnymi czynnikami o czym już wspominał na ostatnim posiedzeniu. Ponieważ
akcja ta wymaga pewnych nakładów finansowych prosi o uchwalenie kwoty zł.
1.000.- na koszty związane z tą akcją.
Nad sprawą tą wywiązała się dłuższa dyskusja w której część obecnych
wypowiedziała się przeciwko prowadzeniu tego rodzaju układów. Po wyjaśnieniach
danych przez p . K. Butlera zadecydowano, ażeby mjr Butler przeprowadził w tej
sprawie konferencję z pp. Kontowtem i Załęskim, którzy zostali upoważnieni do
wydania opinii w sprawie tej wypłaty tych zł. 1.000.-.
Następnie omawiano
sprawę ewent. oddania prac historycznogenealogicznych p. L. Grocholskiemu.
Uchwalono ażeby z p. Grocholskim porozumieli się bezpośrednio pp. Załęski i
Lewartowski.
Na tym posiedzenie zakończono.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin w
dniu 20 sierpnia 1937 roku.
Obecni: Przewodniczący mjr Kazimierz Butler oraz pp. Teodor Butler, Czesław Butler,
J. Konopka, Kielar, Skibniewski i Załęski.
P. Butler komunikuje, że p. Kontowt nadesłał na ręce Komitetu list , w którym
zrzeka się dalszego udziału w pracach Komitetu z powodu nadmiaru prac własnych.
List został następnie odczytany. Nad sprawą tą nawiązała się dyskusja, w której brali
udział wszyscy obecni. Przeważyło zdanie ażeby rezygnacji p. Kontowta nie przyjąć i
prosimy go o dalszą współpracę. Uproszono p. mjr Butlera aby osobiście tą sprawę z
p. Kontowtem załatwił.
J. Konopka komunikuje ,że drzewo genealogiczne rodziny Butlerów zostało
wykończone z wyjątkiem dwóch dodatkowych tablic. Zostanie ono odbite w większej
ilości egzemplarzy. Drzewo genealogiczne zostało wykonane przez p. Pszczółkowską.
Następnie dyskutowano nad sprawą rozesłania okólnika dotyczącego uchwały
utworzenia funduszu przy przyszłym Stowarzyszeniu Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin. Uproszono p. Załęskiego, ażeby okólnik taki ułożył, poczym
postanowiono go rozesłać.
P. Załęski komunikuje następnie że konferencja z p. Grocholskim nie doszła do
skutku i wobec tego polecono tę sprawę do załatwienia p. Konopce.
Następnie p. Konopka komunikuje o przygotowaniu listu do p. Fiedorowicza do
Londynu, w którym Komitet prosi o uzyskanie odpisów aktów z Najwyższej Kancelarii
Rządowej , podając poszczególne numery aktów według Suplementów wydawanych
przez ten urząd w Londynie, których odpisy przesłał nam Fiedorowicz. Być może, na
tej drodze będzie można dojść do jakiś konkretnych rezultatów. O ile w ten sposób
nic można by nie odnaleźć, to wówczas nie pozostaje nic innego, jak szukać na
miejscu w Londynie pomiędzy testamentami , znajdującymi się w Najwyższym
Sądzie, które jednakowoż nie mają osobnych spisów.
Z kolei omawiani była sprawa zwołania Walnego Zebrania, co może stać się
aktualnym dopiero po zatwierdzeniu Statutu przez Komisariat Rządu. Ponieważ to nie
nastąpi przed 10 września , więc sprawa zwołania Walnego Zgromadzenia może się
stać aktualną dopiero po tym terminie.
Na tym posiedzenie zakończono.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rodziny Butlerów i Spokrewnionych Rodzin w
dniu 27 sierpnia 1937 roku.
Obecni: Przewodniczący p. Butler oraz pp. T. Butler, J. Konopka, Skibniewski, Załęski,
Ossoliński.
Odczytano protokóły posiedzeń z dnia 13 i 20 sierpnia br. I poczyniono
odpowiednie poprawki, następnie p. Załęski referuje sprawę wypłaty zł. 1.000.- p.
Kazimierzowi Butlerowi na cele przeprowadzenia akcji windykacyjnej , wyrażając swą
wątpliwość i skuteczność, proponowanej akcji. Po krótkiej dyskusji uchwalono na
wniosek p. Skibniewskiego ażeby wypłaconą kwotę zł. 1.000.- zakonotować jako
wydatek Komitetu do dyspozycji K. Butlera bez obowiązki wyrachowania się z tych
wydatków.
Następnie inż. J. Konopka referuje dalszy ciąg akcji prowadzonej w Londynie.
Nawiązano stosunki z prezesem College of Arms, p. Martinem , przez p. Marią
Brykczyńską,która osobiście była u niego w Londynie i której p. Martin udzielił
wskazówek w jaki sposób w dalszym ciągu czynić poszukiwania testamentu, przy
czym zaofiarował swoje osobiste usługi. Między innymi zalecił sprowadzenie i
zbadanie dwóch monografii rodziny Butlerów, 1-rj z roku1888, drugiej z 1934,
wydanych w Londynie przez firmę Walford Brothers. Zakupienie tych dwóch książek
uchwalono.
Z kolei przystąpiono do omówienia sprawy ustąpienia ze stanowiska członka
Komitetu p. Kontowta, która w najbliższym czasie ma być załatwiona.
Na tym posiedzenie zakończono.
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PROTOKÓŁ
posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rodziny Butlerów i Spokrewnionych Rodów
z dnia 17 września 1937 r.
Obecni: Przewodniczący: K. Butler oraz pp. T. Butler, J. Lewartowski, J. Konopka,
Kielar, F. Załęski.
P. Konopka interpeluje dlaczego dotąd nie zostały wysłane pieniądze do p.
Fiedorowicza do Londynu oraz do p. Gruena do Talina.
P. Butler w odpowiedzi komunikuje, że stało się to ze względów formalnych i
trudności dewizowych, miedzy innymi p. Gruen nie przedstawił rachunku, polecono
za tym wystosować do niego odpowiedni list.
P. Konopka komunikuje następnie, że statut Stowarzyszenia został
zatwierdzony i będzie do odebrania w najbliższych dniach.
P. K. Butler referuje rozmowę swą z p. Kontowtem, którego list odczytuje.
Postanowiono w odpowiedzi na ten list prosić p. Kontowta o dalszą współpracę.
Z kolei przystąpiono do omawiania terminu oraz porządku dziennego Walnego
Zgromadzenia. Wywiązała się dłuższa dyskusja, w której wzięli udział wszyscy
obecni.
Ponieważ kilka projektów wyłonionych nie mogło uzyskać większości więc
wybrano Komisję, składającą się z pp. T. Butlera, J. Konopki i J. Lewartowskiego,
która podjęła się opracować odpowiednie materiały i formalności oraz zredagować
okólnik, jaki będzie rozesłany do wszystkich, którzy do akcji rewindykacyjnej
przystąpili.
W końcu odczytano i przyjęto protokół posiedzenia Komitetu z d. 27 sierpnia.
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PROTOKÓŁ
z posiedzenia ścisłego Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i Spokrewnionych
Rodów z dnia 23 września 1937 r.
Obecni: Przewodniczący p. J. Konopka oraz pp. A. Konopka, J. Lewartowski, p.
niedzielska, F. Załęski.
Inż. J. Konopka referuje sprawę zwołania Walnego Zgromadzenia na zasadzie
nowego Statutu.
Komisja wybrana na ostatnim posiedzeniu złożona z p. T. Butlera, J. Konopki i
J. Lwartowskiego z powodu śmierci ojca członka Komitetu p. Teodora Butlera nie
mogła przygotować przyrzeczonego materiału.
P. F. Załęski zawiadamia, że uprzedzony o powyższym przygotował i
przedstawia Komitetowi szkic do okólnika jaki rozesłać należy, zastrzegając że jest to
tylko szkic, który należy uzupełnić. Szkic ten obecni zaakceptowali, zaś p. J.
Lewartowski podjął się zrobienia uzupełnień i ostatecznej redukcji.
P. J. Konopka podaje do wiadomości, że w myśl statutu członkowie założyciele
„Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin” winni zwołać Walne
organizacyjne zebranie tegoż Stowarzyszenia. Proponuje, aby Walne Zebranie, jakie
miał zwołać Komitet Wykonawczy było jednocześnie I-ym Walnym Zgromadzeniem
„Stowarzyszenia”, co obecni zaakceptowali.
Na tym posiedzenie zakończono.
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Protokół
posiedzenia z dnia 15 października ścisłego Komitetu Radu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin.
Obecni: Pp. K. Butler, T. Butler, J. Lewartowski, H. Skibniewski, F. Załęski.
1) Komitet postanawia mianować jednego ze swoich członków Kierownikiem biura.
Kierownik biura jest wobec Komitetu odpowiedzialny za prawidłowy bieg i
załatwienie spraw administracyjnych, kancelaryjnych, księgowych, kasowych itd.,
w ramach uchwał i postanowień Komitetu.
2) Komitet upoważnia Kierownika biura do dokonywania wydatków bieżących w
ramach protokołowanych uchwał Komitetu i wynikającego z tych uchwał
normalnego budżetu. Wszelkie natomiast wydatki wykraczające poza normalny
budżet administracyjny oraz nie wynikające bezspornie z powziętych i
zaprotokołowanych uchwał Komitetu – winny być przed uskutecznieniem
uchwalone przez Komitet i zaprotokołowane. Zastrzeżenie powyższe dotyczy
również wszystkich innych członków Komitetu, których wydatki nie będą
honorowane, o ile nie zostaną protokolarnie przez Komitet uchwalone.
3) Na Kierownika biura wybrano pana F. Załęskiego, który wybór ten przyjął.
4) Jako wytyczne dla dalszej pracy ustalono, że personel biurowy winien na razie
składać się z dwóch osób:
1. p. Janowskiego z pensją miesięczną zł. 50; oraz
2. p. Maszynistką (np. p. Rogowska) z pensją miesięczną zł. 40;
Pan Załęski zawrze na tych warunkach formalne i pisemne umowy o pracę,
względnie wystąpi na Komitet z inicjatywą innego załatwienia tej sprawy.
5) Proszono p. Załęskiego o zbadanie możliwości zmniejszenia wydatków stałych i
przedstawienie sprawy na następnym posiedzeniu.
6) Uchwalono, że wszelkie ustne czy pisemne zobowiązania natury materialnej czy
też moralnej zaciąganych w stosunku do osób postronnych w imieniu Komitetu
będą dla Komitetu wiążące tylko w tym wypadku, o ile oparte będą na
protokołowanej uchwale Komitetu. Żaden z członków Komitetu nie ma zatem
prawa bez protokołowanej uchwały Komitetu i wyrażonego pełnomocnictwa
zaciągać jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Komitetu w stosunku do osób
trzecich.
7) Wszelka bez wyjątku korespondencja, prowadzona w imieniu Komitetu oraz
wszelkie podlegające zapłacie rachunki muszą być cyforwane przez Kierownika
biura.
8) Odczytano i dyskutowano projekt okólnika, który został w zasadzie przyjęty.
Projekt ten zostanie przez wszystkich raz jeszcze przestudiowany, aby ostateczna
redakcja mogła nastąpić na najbliższym posiedzeniu.
9) Postanowiono opracować na następne posiedzenie projekt deklaracji
przystąpienia do Stowarzyszenia; projekt upoważnienia dla ew. głosowania przez
pełnomocnika. Sporządzenia tych projektów podjął się p. Lewartowski.
10) W sprawie współpracy z Komitetem Rodziny Butlerów na Lituże p. mjr K. Butler
podjął się przeprowadzić osobiście korespondencję z p. Konstantym Butlerem.
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11) P. mjr K. Butler przedstawił swoje zabiegi w sprawi zainteresowania władz
państwowych sprawą windykacji spadku oraz trudności na które ta akacja
natrafia.
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PROTOKÓŁ
posiedzenia ścisłego Komitetu z dnia 22.10.1937 r.
Obecni: pp. K. Butler, J. Konopka, H. Kontowt, J. Lewartowski, J. Oszoliński, H.
Skibniewski, F. Załęski.
P. Alfred Konopka telefonicznie usprawiedliwił swą nieobecność.
I.
II.

Odczytano i zatwierdzono protokół posiedzenia z dnia 15.10.1937 r.
Ustalono termin Walnego Zgromadzenia – niedziela 28 listopada 1937 r. o
godzinie 11-ej w lokalu, wyboru którego oraz omuwienia warunków wynajmu
podjął się p. T. Butler.
III.
Odczytano zredagowane przez J. Lewartowskiego teksty deklaracji,
pełnomocnictw, jakie wydane być mają przed Walnym Zebraniem. Teksty
akceptowano.
IV.
Postanowiono ogłosić w „Monitorze”, Kurierze Warszawskim, Ilustrowanym
Kurierze Codziennym termin Walnego Zebrania, niezależnie od imiennych
zawiadomień, jakie rozesłane zostaną.
V.
Ustalono porządek dzienny Zjazdu:
1. Zagajenie zebrania.
2. Wybór prezydium Zjazdu
3. Odczytanie listy obecnych
4. Sprawozdanie Komitetu.
Sprawozdanie Kasowe
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Sprawozdanie historyczno – genetyczne i projekt prac na przyszłość.
6. Udzielenie absolutorium Komitetowi i Komisji Rewizyjnej
7. Wybory nowych władz Stowarzyszenia
8. Wolne wnioski i interpelacje.
9. Zamknięcie Walnego Zebrania.
VI.
Przechodząc do spraw administracyjno – gospodarczych p. F. Załęski
zawiadamia, że od 15.X. względnie od 1.XI. koszty niektóre zostały
zredukowane i wynosić będą:
Dwaj pracownicy pobierać będą: p. Janowski zł. 50; miesięcznie i zwrot
przejazdów tramwajowych z Grochowa i z powrotem za 3 godziny pracy
codziennie od 5 – 8, zaś p. Rogowska zł. 35; miesięcznie za 3 godziny pracy
od 5 – 8 trzy razy tygodniowo.
Lokal kosztoać będzie zł. 155; miesięcznie lub pozostanie poprzednia opłata zł.
125;, o ile Komitet odnajmie komu część lokalu. Usługa będzie kosztować zł.
15;
VII. Postanowiono zapłacić p. J. Konopce po zł. 10; miesięcznie za używanie
wstawionej przez niego maszyny do pisania za przeciąg czasu od dnia 2
kwietnia 1937 r.
VIII. Uchwalono zwrócić p. J. Konopce zł. 90; które wypłacił za drukowanie w
„Monitorze” 500 szt. egzemplarzy Statutu, oraz zł. 40; które zapłacił za
tłumaczenie z angielskiego rodowodów rodzin Butlerów z dzieła Pereage’a.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Komitetu Wykonawczego z dnia 5.XI. 1937 r.
Obecni: pp. K. Butler, T. Butler, J. Konopka, J. Ossoliński i F. Załęski.
I.
II.

III.
IV.

Odczytano protokół posiedzenia z dnia 22.X.
P. F. Załęski zawiadomił że zgodnie z uchwałą poprzedniego posiedzenia,
zadatkowało salę w Resursie Obywatelskiej , w cenie jak była umowa zł. 85.
Opłata za szatnię wyniesie 30 groszy od osoby.
Poddano raz jeszcze po dyskusję i uchwalono teksty deklaracji i
pełnomocnictwa jakie zostaną rozesłane.
Odczytano list od p. J. Lewartowskiego, w którym tenże zrzeka się mandatu
członka zarządu Komitetu Wykonawczego, odpowiednio swe postanowienie
motywując. Po zapoznaniu się z treścią listu obecni postanowili zwrócić się
listownie do p. J. Lewartowskiego z prośbą o dalszą współpracę.
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PROTOKÓŁ
posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rody Butlerów i Spokrewnionych Rodzin z dnia
13 listopada 1937 r.
Obecni: pp. Józef Konopka, Antoni Kraiński, Jan Ossoliński i Feliks Załęski.
Przewodniczący p. Józef Konopka zawiadamia, że posiedzenie zostało zwołane
w dniu sobotnim, a nie jak zwykle w piątek z powodu, że poprzednie zwykle piątkowe
posiedzenie nie odbyło się dla braku dostatecznej ilości przybyłych.
Te ważne sprawy do postanowienia nie mogą ulec zwłoce, gdyż zgodnie z
dawniejszą decyzją Zarządu zaprotokołowaną później na posiedzeniu z dnia 22 –ego
października Walne zebranie wyznaczone zostało na dzień 28 listopada, czyli za dwa
tygodnie.
P. Konopka zapytuje, czy nie można by odroczyć termin Walnego Zebrania,
okazało się to jednak nie możliwe, gdyż ogłoszenia do pism zostały już oddane, a w
Monitorze już w tymże dniu 13 listopada umieszczone być miało.
Następnie przystąpiono do ostatecznej redakcji Okólnika, przeznaczonego do
rozesłania. Po zrobieniu przez obecnych paru ostatecznych zmian w redakcji, zwrócił
uwagę p. Antoni Kraiński, że w porządku dziennym Walnego Zebrania punkt 4-ty
mówi o sprawozdaniu kasowym, należy więc zdaniem jego bezzwłocznie umieścić w
Okólniku sprawozdanie kasowe. Jest to tym potrzebniejsze, że wiele osób tak ustnie
przy widzeniu się, jak i listownie upomina się o te wiadomości.
Po dłuższym roztrząsaniu
obecni uchwalili jednogłośnie konieczność
umieszczenia sprawozdania kasowego, które wspólnie zredagowali i polecili p. F.
Załęskiemu , Kierownikowi biura, wypełnienie gotowego już tekstu odpowiednimi
cyframi.
Następnie p. J. Konopka przedstawił do dyskusji Zarządu rachunki
wymagające zapłaty, co obecni zatwierdzili, polecając p. F. Załęskiemu
uskutecznienie zapłaty.
Następnie postanowiono zbierać się jak najczęściej, aby zdążyć z
wykończeniem prac przygotowawczych na czas przed Walnym Zebraniem.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Walnego Komitetu Wykonawczego z dnia 19.XI.1937 r.
Obecni: pp. K. Butler, A. Konopka, J. Konopka, J. Lewartowski, J. Ossoliński, St.
Skibniewski i F. Załęski.
I.
II.

III.

Przyjęto ostateczną treść okólnika do wiadomości i polecono go rozesłać.
Postanowiono utworzyć Komitet Organizacyjny Walnego Zebrania, polecając
organizacją p. J. Lewartowskiemu, który postanowił zwołać go na środę dnia
24.XI.1937 r.
Poruszona przez p. K. Butlera sprawa jednego z punktów okólnika, po
wyjaśnieniu p. Załęskiego, Butlera i innych członków Komitetu została
załatwiona.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Ścisłego Komitetu Wykonawczego z dnia 23.XI.1937 r.
Obecni: pp. J. Konopka, J. Lewartowski, J. Ossoliński i F. Załęski.
I.
II.

III.

IV.
V.

Odczytano i zatwierdzono protokół z dnia 19.XI.1937 r.
Uchwalono następujący porządek dzienny Posiedzenia Pełnego Komitetu w
dniu 25.XI.1937 r.
1) Sprawozdanie z działalności Komitetu, oraz sprawozdanie kasowe i
przyjęcie tegoż do wiadomości przez Pełny Komitet, jako też
opracowanie odpowiedniego wniosku, celem uzyskania zatwierdzenia
na Walnym Zebraniu.
2) Uchwalenie preliminarza budżetowego na rok 1938.
3) Zestawienie listy kandydatów do władz nowo utworzonego
Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin.
4) Omówienie szczegółów porządku dziennego Walnego Zgromadzenia.
5) Wolne wnioski.
Uchwalono wystąpić z wnioskiem na Pełny Komitet, aby ze strony tegoż
Komitetu wziął udział w Walnym Zgromadzeniu, praktykujący prawnik, na
każde żądanie. Jako honorarium uchwalono 60 zł.
Zestawiono projekt listy kandydatów celem przedstawienia go Pełnemu
Komitetowi.
Uchwalono prosić Komisję Rewizyjną o sprawdzenie ksiąg i rachunków przed
Walnym Zgromadzeniem.
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PROTOKÓŁ
Posiedzenia Ścisłego Komitetu Wykonawczego Rodu Butlerów i Spokrewnionych
Rodzin z dnia 3 grudnia 1937 r.
Obecni: p. J. Konopka przewodniczący w zastępstwie p. inż. K. Butlera, który
usprawiedliwił swoją nieobecność. Pp. T. Butler, Załęski i Lewartowski. Pp. Dr
Ossoliński i A. Konopka usprawiedliwili swoją nieobecność.
Porządek dzienny:
1) Sprawa zamknięcia rachunków Komitetu Wykonawczego.
2) Sposób i termin przekazania Radzie czynności Komitetu.
3) Ustalenie terminu posiedzenia Rady.
4) Korekta redakcyjna protokółu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Ad. 1.
Po krótkiej dyskusji ustalono, ażeby zamknąć rachunki Komitetu na dzień 28
listopada. Zamknięcie to na żądanie p. Teodora Buttlera jako przewodniczącego
starej Komisji Rewizyjnej, ma być podpisane przez wszystkich członków Ścisłego
Komitetu Wykonawczego będących w Warszawie, oraz przez Komisję Rewizyjną.
Uchwalono, dalej że rachunki po 28 listopada do dnia zwołania Rady, będą
prowadzone w dalszym ciągu przez poprzedni Zarząd.
Ad. 2.
Uchwalono, że Radę ma zwołać Przewodniczący Walnego Zgromadzenia p. inż. Butler
w porozumieniu z Komitetem. Uchwalono wysłać do wszystkich członków i zastępców
członków Rady oraz członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego listy z
zapytaniem czy przyjmują mandaty.
Rada po ukonstytuowaniu się przyjmie do wiadomości likwidacyjne sprawozdania
Komitetu i wyznaczy ze swej strony dwóch członków celem przejęcia czynności od
Ścisłego Komitetu Wykonawczego, którego będą przedstawicielami: pp. J. Konopka i
Załęski.
Ad. 3.
P. J. Konopka proponuje imieniem mjr. Butlera jak termin zwołania posiedzenia
nowej Rady, dzień 9 grudnia, jadnakowoż ze względu na brak czasu uchwalono
przesunąć ten termin na dzień 15 grudnia, o ile nie zajdzie jakaś ważna przeszkoda.
W tym przypadku przesunięto by posiedzenia na 14 względnie 16 grudnia.
Ad. 4.
Odczytano protokół Walnego Zgromadzenia, wprowadzając redakcyjne poprawki.
Ostateczny tekst będzie zatwierdzony przez Radę. Omawiano następnie sprawy
finansowe oraz konieczność przetłumaczenia w skróceniu oby monografii Rodu
Butlerów przysłanych z Anglii. Kosztować ma to około 150 zł. Upoważniono p. J.
Konopkę ze względu na pilność sprawy do porozumienia się w tej sprawie
telefonicznie z nieobecnymi członkami Komitetu Ścisłego a o ile ci wyrażą zgodę,
kwotę tę wypłacić.
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Następnie uchwalono wykończyć dalsze tablice genealogiczne, przy czym koszty nie
powinny przekroczyć aż do uchwalenia nowych władz przez Radę dotychczas
uchwalonej kwoty zł. 200.
Na tym posiedzenie zakończono.
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PROTOKÓŁ
1-go posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin
w dniu 20 grudnia 1937 r.
Obecni:
Członkowie Rady:
1. Butler Kazimierz mjr.
2. Buttler Teodor
3. Konopka Alfred inż.
4. br. Lewartowski Jerzy
5. Olszewski Jan dr
6. Ossoliński Bolesław dr
7. Popławski Bolesław dr
Zastępców członków Rady:
1. Kontowt Witold
2. Wisłocki Juliusz
Posiedzenie rady zagaił o godzinie 18 min. 30 przewodniczący Walnego
Zgromadzenia z dnia 28 listopada 1937 r. p. mjr. K. Butler, który na sekretarza
zebrania zaprosił p. T. Butlera i oświadczył, że z pośród 12 osób wybranych ba
Członków Rady tylko 2-ch tj. pp. hr. Brzozowski Stefan i hr. Krasiński Edward nie
wypowiedzieli się dotychczas czy mandaty przyjmują, z wybranych zaś zastępców p.
Załęski Felkis zrzekł się mandatu a pp. Kraiński Antoni i Massaliski Jerzy nie
wypowiedzieli się dotychczas czy mandaty przyjmują.
Przewodniczący nadmienia, że wobec braku dowodów doręczenia listów
wysłanych do wyżej wymienionych osób należy zwrócić się do nich ponownie z
zapytaniem czy mandaty przyjmują.
W dalszym ciągu przewodniczący oświadcza, że na posiedzeniu dzisiejszym
jest obecnych 7-miu członków Rady i 2-ch zastępców, że posiedzenie dzisiejsze jest
prawomocne i może powziąć ważne uchwały i ukonstytuować się.
W związku z tym przewodniczący zgłasza i proponuje zebranym przyjęcie
następującego porządku obrad na dzień dzisiejszy.
1. Wybór Prezydium Rady
2. Powołanie Zarządu
3. Sprawy bieżące
4. Wolne wnioski i interpelacje.
W dyskusji nad porządkiem obrad przyjęli udział wszyscy obecni i na wniosek
p. Alfreda Konopki postanowili 4-ma głosami skreślić p. 2) porządku obrad.
Przystąpiono do wyboru Prezydium Rady. Na przewodniczącego Rady wybrano
6-ma głosami na wniosek p. Lewartowskiego J. i Butlera K. – p. Buttlera Teodora,
który oświadczył, że wybór przyjmuje.
Po objęciu przez p. Buttlera T. przewodnictwa na Zebraniu wybrano na
wniosek pp. Konopki i Lewartowskiego na 1-go zastępcę p. J. Konopkę oraz na 2-go
zastępcę p. Ossolińskiego Jana, dr. obydwóch jednogłośnie.
Przystąpiono do spraw bieżących. Na wniosek przewodniczącego uchwalono
nabyć za cenę zł. 155 maszynę używaną typy „Underwood”.
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W wolnych wnioskach uchwalono:
1.
Wniosek p. Butlera K. mjr. o powierzeniu funkcji Zarządu
dotychczasowemu Komitetowi Wykonawczemu, które spełniać je
będzie pod nadzorem Rady do czasu powołania Zarządu
Stowarzyszenia.
2.
Wniosek p. Olszewskiego J. o opracowaniu przez Prezydium Rady
regulaminu.
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie o
godzinie 20 m. 25.
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PROTOKÓŁ
Z posiedzenia rady Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin,
odbytego w lokalu Stowarzyszenia dnia 10 stycznia 1938 r.
Obecni: Przewodniczący Rady:
Członkowie:

Zastępcy:

Butler Teodor
Butler Kazimierz Mj.
Konopka Józef, inż.
Konopka Alfred, inż.
Lewartowski Jerzy br.
Ossoliński Jan, dr.
Olszewski Jan, dr.
Popławski Bolesław, dr.
Kontowt Witold
Wisłocki Juliusz adw.

Porządek dzienny:
1. Odczytanie protokółu z dnia 20 grudnia 1937
2. Stwierdzenie składy władz Stowarzyszenia pochodzących z wyboru przez
Walne Zgromadzenie i kooptacja nowych członków Rady.
3. Upoważnienie członka Rady do podpisywania czeków
4. Powołanie Zarządu
5. Powierzenie sprawy poszukiwania spadku oraz ustalenia pokrewieństwa ze
spadkodawcą specjaliście.
6. Uchwalenie regulaminu Rady
7. Uchwalenie odezwy do członków i osób, które się jeszcze nie zapisały na
członków .
8. Oznaczenie wysokości składek.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.
Prezes Rady zagaja zebranie konstatuje że na posiedzeniu znajduje się wymagany
statutem komplet członków Rady, upoważniony do powzięcia uchwał, zapraszam na
sekretarza p. Dr. Jana Olszewskiego poczem na wniosek pp. Lewartowskiego i
Wisłockiego Rada uchwaliła jednogłośnie uzupełnienie treści porządku dziennego w
ten sposób aby w punkcie 1 po słowie odczytanie dodać słowa „i przyjście” tudzież w
punkcie 5-tym na początku dodać słowa: „Uchwalenie dyrektyw dla Zarządu w
przedmiocie poszukiwania”- skreślić natomiast słowo „powierzenie”.
Ad.1)
Inż. Józef Konopka odczytuje:
a) Protokół Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia z 28.11.37.
b) Protokół posiedzenia Komitetu Wykonawczego z 3.12.37.
c) Protokół posiedzenia Rady Stowarzyszenia z 20.12.37 r.
Rada przyjmuje jednogłośnie treść protokołów ad. b) i c), jako zgodną do
zatwierdzającej wiadomości z zaznaczeniem, że weryfikację protokółu ad. a)
przeprowadzi następne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
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Ad.2)
Z kolei Prezes zawiadamia obecnych, że hr. Brzozowski nie przyjął mandatu
członka Rady wobec czego automatycznie wszedł do Rady dotychczasowy zastępca
p. Mieczysław Butler.
Hr. Krasiński mandat przyjął. Z pośród zastępców zrzekli się Jerzy Massalski i Feliks
Załęski. Prezydium ze swej strony projektuje dokooptować do Rady pp. Antoniego
Krasińskiego, Witolda Kontowta i Juliusza Wisłockiego. W ten sposób Rada
składałaby się z 15 członków. Wniosek ten został przez zebranych przyjęty
jednomyślnie.
Następnie Prezes odczytał pismo p. Kazimiery Niedzielskiej, którem
wymieniona występując w imieniu grupy wileńskiej zaprezentowanej przez rodziny
Ossolińskich Rosenwertów, i Kuszlów prosi o przeprowadzenie kooptacji do Rady p.
Janiny Gąszczoławskiej, która pozostawałaby z tą grupą w stałym kontakcie.
P. Józef Konopka ze swej strony popiera ten wniosek a nadto proponuje
dokooptowanie p. Feliksa Załęskiego z uwagi na jego dotychczasową pracę w
Komitecie Wykonawczym.
Na wniosek Prezesa sprawę kooptacji nowych członków Rady przesunięto do
punktu 10 porządku dziennego, który obejmuje wolne wnioski.
W dalszym ciągu Prezes Rady komunikuje, że wybrani członkowie Komisji
Rewizyjnej w osobach Stanisława Skibniewskiego i inż. Jada Kadenacego zrzekli się
mandatów natomiast przyjęli mandaty pp. Irena Butlerowa i dr Hieronim Kalinowski.
Ad.3)
Na wniosek p. Jerzego br. Lewartowskiego Rada uchwaliła upoważnienie do
podpisywania czeków Prezesa Rady p . Teodora Butlera.
Ad.4)
Prezes Rady proponuje powołanie do Zarządu pp. Mjr. Kazimierza Butlera, Witolda
Kontowta i Bolesława Popławskiego.
P. Jerzy br. Lewrtowski uzupełnia ten wniosek prosząc o wybór p. Juliusza
Wisłockiego, jako czwartego członka zarządu motywując, że obecność przewodnika w
Zarządzie z uwagi na tok czynności jest nieodzowna.
P. Juliusz Wisłocki ze swej strony oświadcza, że chętnie zainteresuje się
bieżącymi sprawami, załatwianymi przez Zarząd i udzieli im swej pomocy, nie może
jednak przyjąć wyboru na czwartego członka nie mając na to czasu by stale
zajmować się bieżącymi sprawami.
P. inż. Józef Konopka wyraża przekonanie, poza tym, że Zarząd powinien mieć
do swej dyspozycji znawcę spraw heraldycznych i oświadcza, że udzieli w tym
kierunku swej pomocy w sprawach Zarządu.
Po wyczerpującej dyskusji w kwestii ew. wyborów do Zarządu dalszych
członków na wniosek Dr. Olszewskiego, który zaznaczył że w myśl statutu zarząd
składać się może tylko z 3 członków. Rada przyjmuje z podziękowaniem do
wiadomości oświadczenia pp. Mec. Wisłockiego i inż. Konopki w przedmiocie
współpracy z obecnym Zarządem i uchwala skład Zarządu zgodnie z wnioskiem
Prezydium.
Ad.5)
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Prezes Rady zwraca się do nowo obranych członków Zarządu z prośbą o opracowanie
regulaminu czynności i preliminarza budżetowego na bieżący rok.
W uzupełnieniu powyższego p. inż. J. Konopka wyjaśnia że wskazany jest
odpowiedni podział czynności członków Zarządu a w szczególności wybór z pośród
członków sekretarza i skarbnika. Tok czynności Zarządy byłby w grubych zarysach
następujący:
a)sprawy związane z pracami heraldycznymi i windykacją spadku,
b)uporządkowanie i prowadzenie biura
c)uporządkowanie spraw finansowych(składki członków)
W dalszym ciągu Prezes komunikuje, że o ile chodzi o pozyskanie fachowców
do współpracy w sprawie windykacji spadku e grę wchodzą dwaj specjaliści a to :
prof. Otton Battaglia i hr. Grocholski..
P. inż. Józef Konopka wyjaśnia, że wymienieni pod względem fachowości stoją
niemal na równym poziomie z tą jedynie różnicą, że prof. Battaglia specjalizował się
w heraldyce dynastycznej , zaś hrabia Grocholski ma dużą praktykę w sprawach
heraldyki wewnętrzno-krajowej.
Po wyczerpującej dyskusji i stwierdzeniu, że oerta prof. Battaglii skierowana
została do p. inż. Konopki w charakterze prywatnym, na wniosek p. J. Wisłockiego
Rada uchwala upoważnić Zarząd do zebrania pisemnych ofert fachowców a w
szczególności obu wyż wymienionych heraldyków i przedstawienia wyniku Radzie
poczem nastąpi konkretna decyzja.
Ad.6)
P. dr. Olszewski odczytuje opracowany przez Prezesa Rady projekt regulaminu
dla członków Rady. Nad treścią projektu wywiązuje się ożywiona dyskusja, podczas
której m.in. adw. Wisłocki zaznacza, że dla przeprowadzenia kooptacji członków Rady
powinna być kwalifikowana większość głosów, że Rada nie ma prawa skreślać ze
swego składu członka, który się absentuje, że wreszcie wskazaną jest współpraca z
Radą jednego z członków Komisji Rewizyjnej, który brałby udział w zebraniach z
głosem doradczym. W uzupełnieniu powyższych uwag p. J. Lewartowski określa ilość
członków Rady na 12 do 18 i podaje jako dyrektywę aby wszystkie sprawy ważne,
dotyczące windykacji spadku były przez Radę omawiane i decydowane.
Powyższemu oświadczeniu sprzeciwia się p. Mj. K. Butler uważając, że zbytnie
formalizowanie tych kwestii utrudni tylko proces i chybi celu.
W końcu na wniosek mec. Wisłockiego Rada uchwala aby przyjąć odczytany
projekt regulaminu jak podstawę do dyskusji odłożyć jednak formalne przyjęcie
projektu do chwili zredagowania regulaminu Zarządu i następnie obydwa regulaminy
uzgodnić.
Ad. 7)
Prezes Rady odczytuje treść proponowanej przez siebie odezwy do członków
Stowarzyszenia.
W dyskusji zabiera głos adw. Wisłocki zaznaczając, że jego zdaniem
wystosowanie odezwy do członków Stowarzyszenia jest atrybucją Zarządu oraz, że
obecnie od nowych członków nie można żądać wpłaty zł. 50 na fundusz specjalny.
Tego ostatniego zapatrywania nie podziela p. inż. J. Konopka zaznaczając, że
wpłaty na fundusz specjalny są konieczne i zostały przez poprzedni Komitet
Wykonawczy uchwalone gdyż w razie przeciwnym z bieżących składek byłoby
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niepodobieństwem pokryć nawet w części wydatki związane z windykowaniem
spadku. Nadto proponuje wydrukowanie protokołu Walnego Zebrania i rozesłanie go
poszczególnym członkom Stowarzyszenia.
Mjr K. Butler uzupełniając powyższe proponuje by Zarząd w odezwie swej
podał w ogólnych zarysach plan pracy. Następnie relacjonuje krótko o dalszych
swych zamierzeniach w związku ze sprawą spadkową, nadmieniając, że sprawą
interesuje się cały szereg rodzin zjednoczonych w pewne większe grupy (litewska,
wileńska, Konobelsdorfa itp.), które finansowo poprą skoro tylko akcja
stowarzyszenia dotychczas nieskoordynowana będzie odpowiednio ujęta i
zorganizowana.
W wyniku dyskusji na wniosek p. Mjr. Butlera uchwalono aby sprawę odezwy
przekazać do załatwienia Zarządowi, który zastanowi się nad wnioskiem dotyczącym
wysokości wpłat członków.
Ad. 9)
P. Inż. Konopka referuje bieżące sprawy, a w szczególności:
a) udzielenie pełnomocnictwa pocztowego
b) wyasygnowanie kwoty około zł. 70 – za wykończenie trzech będących w
przygotowaniu drzew genealogicznych angielskich Butlerów
c) wyasygnowanie kwoty zł. 150 p. E. Hozodskiemu za tłumaczenie z
angielskiego dwóch książek traktujących o rodzinie Butlerów i wyniku starań
przedsięwziętych przez amerykańskich sukcesorów
d) załatwienie zaległej korespondencji (list Ronsula z Dublina)
Po dyskusji nad powyższymi sprawami Rada uchwala dokonać powyższych
wypłat.
Na tem zakończono obrady po czym p. Prezes Rady zamknął posiedzenie.

Prezes Rady
Teodor Buttler

Sekretarz
Dr. Jan Olszewski
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PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin
odbytego w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Nowy Świat 15. w dniach 7 i 14 marca
1938 r.
Na posiedzeniu w dniu 7 marca 1938 r.
Obecni: Przewodniczący Rady
Butler Teodor
Zastępca przewodn.
Konopka Józef, inż.
Ossoliński Jan, dr.
Członkowie:
Butler Kazimierz, mjr.
Butler Mieczysław
Konopka Alfred
Kontowt Witold
Kraiński Antoni
Lewartowski Jerzy, br.
Członkowie Komisji rewizyjnej Butlerowa Irena.
Przewodniczący rady zagaił zebranie o godzinie 18 min. 30 i zaprosił na
sekretarza p. Butlera Mieczysława oraz zakomunikował zebranym o otrzymaniu listu
od członka Rady p. Wisłockiego Juliusza z wnioskami w sprawie porządku obrad oraz
do poszczególnych punktów obrad, które przewodniczący postanawia odczytać, przy
kolejnym rozpatrywaniu tych spraw.
Po krótkiej dyskusji nad porządkiem obrad Rada zatwierdziła następujący
porządej obrad:
1) Odczytanie i przyjęcie protokółu z dnia 10 stycznia r.b.
2) Uchwalenie Regulaminu Rady
3) Uchwalenie Regulaminu Zarządu
4) Poprawki do redakcji deklaracji o wstąpieniu
5) Wniosek p. inż. Konopki o wydaniu członkom legitymacji
6) Rozpatrzenie oferty p. L. Grocholskiego
7) Uchwalenie wpłaty po zł. 50 od członków na fundusz specjalny oraz ustalenie
redakcji okólnika do członków
8) Przyjęcie nowych członków
9) Sprawy bieżące
10) Wolne wnioski.
Do punktu 1-go:
Odczytano i przyjęto protokół z dnia 10 stycznia r.b.
Do punktu 2-go:
Za podstawę dyskusji przyjęto projekt regulaminu rozesłany przy
zaproszeniach oraz przyjęto po krótkiej dyskusji nad poszczególnymi paragrafami i
uchwaleniu następujących poprawek, a mianowicie:
1) na paragrafie 2c) skreślić słowa „spośród zastępców a w razie wyczerpania
listy zastępców”.
2) 5-mu paragrafowi nadać brzmienie następujące: „ Posiedzenia Rady
zwoływane są raz na miesiąc, a co najmniej raz na kwartał” .
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3) w paragrafie 15-tym zastąpić słowo „winien” słowem „musi”.
4) w paragrafie 22 uzupełnić słowami „i rozesłany członkom”.
5) paragraf 25 przestawić punkty zgodnie ze statutem i zatwierdzić za wyjątkiem
punktu lit. 4.
6) dodać po paragrafie 25 nowy paragraf o brzmieniu następującym:
„Dla bezpośredniego zawiadywania sprawami Stowarzyszenia Rady
powołuje ze swego grona Zarząd, składający się z przewodniczącego i paru
zastępców oraz udziela jednemu ze swych członków, nie wchodzącemu w
skład Zarządu, upoważnienia do podpisywania czeków wspólnie z którym
kolwiek z członków Zarządu”, który uważać za paragraf 2b
7) liczbę paragrafu „2b poprawić na 27”. Rada zatwierdziła „Regulamin Rady” z
tym, że do ustalenia ostatecznej redakcji punktu b) paragrafu 25-go
upoważniona została Komisja w składzie pp. Butlera Teodora, Butlera
Kazimierza, mjr. i Lewartowskiego Jerzego.
Do punktu 3-go:
Po przyjęciu następujących poprawek do tekstu Regulaminu Zarządu
przesłanego członkom przy zaproszeniach, a mianowicie:
1) Paragrafowi 2-mu nadano brzmienie: „Zarząd składa się z przewodniczącego
oraz z pierwszego i drugiego zastępcy, powołanych przez Radę ze swego
grona”.
2) Paragraf. 4-mu nadano brzmienie: „Członkowie Zarządu mogą przeprowadzać
rozmowy w sprawach Stowarzyszenia z osobami postronnymi tylko w
porozumieniu z przewodniczącym”
3) W paragraf. 5-go nie zatwierdzono punktu c).
4) W paragraf. 12-tym po słowie: „doradczym” dodać słowa: „członkowie Rady
oraz”
5) Paragraf 14-ty skreślić członkowie oraz numerację następnych paragrafów,
zmniejszając w jeden.
6) Paragraf 14-ty wg Projektu 15-ty dodać po słowie: „wniosku” –
umotywowanego”.
7) Dodać par. 18-ty: Zarząd obowiązany jest zaprowadzić książkę korespondencji
Stowarzyszenia.
8) Dodać par. 19-ty: „Zarząd jest odpowiedzialny za przechowywanie
dokumentów Stowarzyszenia”.
Rada zatwierdziła Regulamin Zarządu z tym, że do ustalenia ostatecznej
redakcji punktu c) par. 5-go upoważniona została Komisja w składzie pp. Butlera
Teodora, Butlera Kazimierza i Lewartowskiego Jerzego.
Do punktu 4-go:
Rada potwierdziła zaproponowaną przez Zarząd poprawkę do redakcji
deklaracji o wstąpieniu, polegającą na wypisaniu daty urodzenia, zawodu, stanowiska
i adresu.
Do punktu 5-go:
Rada postanowiła zasadniczo legitymacji nie wydawać oraz upoważniła Zarząd
do wydawania na żądanie członków po weryfikacji odpowiednich zaświadczeń o
przyjęciu lub należeniu do Stowarzyszenia.
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Do punktu 6-go:
Po długotrwałej i wyczerpującej dyskusji wybrano Komisję składającą się z
Butlera Teodora, Konopki Józefa oraz reprezentanta Zarządu dla nawiązania kontaktu
z prof. Forst-Bataglia oraz z p. L. Grocholskim oraz dla opracowania z nimi jako
ludźmi kompetentnymi, dalszego planu postępowania prowadzącego do konkretnego
uzyskania w Anglii wiadomości, czy istotnie spadek po Butlerach istnieje i dotyczy
rodzin w Polsce.
Ze względu na późną porę postanowiono dokończyć posiedzenie w poniedziałek
dnia 14 marca 1938 r. prosząc przewodniczącego o zwołanie tegoż na godzinę 18-tą,
po czym przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 20 min. 40.
Na zebranie w dniu 14 marca 1938 r. przybyli:
Przewodniczący Rady: Butler Teodor, Zastępca przewodniczącego: Konopka Józef,
inż., Ossoliński Jan, dr.
Członkowie:
Butler Kazimierz, mjr
Butler Mieczysław
Konopka Alfred
Kontowt Witold
Lewartowski Jerzy, dr
Olszewski Jan, dr
Popławski Bolesław, dr.
Członek komisji rewizyjnej:
Kalinowski Hieronim
oraz zaproszeni przez przewodniczącego:
p. Gąszczołowska Janina
p. Skrzycki Roman.
Przewodniczący zagaił posiedzenie o godz. 18 min. 25 zawiadamiając zebranych o
przebiegu obrad w dniu 7 marca r.b.
Do punktu 7-go:
Rada uchwaliła rozesłanie okólnika w redakcji przedstawionej przez Zarząd,
dodając na wstępie skład Rady i Zarządu.
Do punktu 8-go:
Sprawę odwołano na następne posiedzenie.
Do punktu 9-go:
Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu Rada postanowiła nie skorzystać z
oferty p. Paderewskiej Zofii-Ludwiki o wynajęciu lokalu ze względów
oszczędnościowych.
Do punktu 10-go:
Na wniosek pp. Konopki, Lewartowskiego i Butlera Kazimierza, postanowiono
dokooptować do Rady na członków:
p. Feliksa Załęskiego
p. Gąszczołowską Janinę
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p. Skrzyckiego Romana.
W dalszym ciągu obrad Zarząd udzielił wyjaśnień w sprawach Stowarzyszenia
na zapytania poszczególnych członków, po czym przewodniczący zamknął
posiedzenie o godz. 20-tej.
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PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin,
odbytego w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Nowy Świat nr 15 w dniu 30 maja 1938 r.
Obecni: Przewodniczący Rady:
Członkowie:

Buttler Teodor
Butler Kazimierz, mjr.
Butler Mieczysław
Gąszczałowska Irena
KontowtWitold
Lewartowski Jerzy, br.
Popławski Bolesław, dr.

Przewodniczący Rady zagaił posiedzenie o godz. 19 min. 40 i zaprosił na
sekretarza p. Mieczysława Butlera.
Na wstępie p. Lewartowski Jerzy, usprawiedliwiając nieobecność p. inż. Józefa
Konopki z powodu czasowego wyjazdu z Warszawy oświadczył, że w sprawach
natury zasadniczej jest upoważniony przez p. inż. Józefa Konopkę do zastępowania
go i zabierania głosu w jego imieniu.
W dalszym ciągu przyjęto następujący porządek obrad:
1. Odczytanie i przyjęcie protokółu z dnia 7 i 14 marca b.r.
2. Wniosek Zarządu o przekazaniu spraw genealogicznych p. L. Grocholskiemu,
3. Wniosek zarządu w sprawie wydania historii Radu Butlerów,
4. Komunikaty Zarządu i wolne wnioski.
Do punktu 1-go:
Odczytano i przyjęto protokół posiedzenia Rady z dnia 7 i 14 marca 1938 r.
Do punktu 2-go:
P. Lewartowski Jerzy – zabierając głos w imieniu własnym i nadmieniając, że
jednocześnie jest wyrazicielem opinii p. inż. Józefa Konopki, kwestionuje formę
dotychczasowej korespondencji ze strony p. L. Grocholskiego a mianowicie, że ten w
listach swoich zazwyczaj zwraca się nie do Stowarzyszenia Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin, lecz do osób prywatnych; pp. Buttler Teodor, Butler
Kazimierz mjr. Oraz Kontowt Witold – po udzieleniu odnośnych wyjaśnień, które
tłumaczą formę zachowywaną dotychczas przez p. L. Grocholskiego zaznaczają, że ta
sprawa zostanie skorygowana w sposób właściwy i należyty względem
Stowarzyszenia. Z kolei p. mjr. Butler Kazimierz uzasadniając wniosek Zarządu
dotyczący danego punktu oświadcza że ponieważ:
1) Komisja powołana wmyśl uchwały powziętej dopunktu 6-go na posiedzeniu
Rady z dnia 7 i 14 marca br. Dla braku czasu ze strony najbardziej
uświadomionej w sprawach genealogicznych jednostki w osobie p. inż. Józefa
Konopki z powodu jego częstych wyjazdów służbowo – zawodowych, była
pozbawiona możności wywiązania się z powierzonych jej funkcji;
2) pismo skierowane do prof. Forst-Bataglji zostało zwrócone z Wiednia z
adnotacją o braku danych co do obecnego zamieszkania adresata;
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3) dalsze pozostawienie sprawy w dotychczasowym stanie rzeczy mogło by w
wydatnej mierze przyczyniać się do powstawania przykrych i zbędnych uwag
względnie zarzutów ze strony stowarzyszonych – jako przewodniczący organu
wykonawczego statutowo odpowiedzialny za prowadzenie wszelkich spraw, po
uprzednim uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zarządu taktyki dalszego
postępowania, w pierwszych dniach maja br. Zwrócił się osobiście do
przewodniczącego Rady p. Buttlera Teodora z zawiadomieniem, iż w skutek
istniejących okoliczności i nadchodzącego okresu urlopów wypoczynkowych,
aby przeciwdziałać dalszej zwłoce, postanowił łącznie z drugim członkiem
Zarządu p. Witoldem Kontowtem udać się do miarodajnego i jak obecnie,
jedynie dostępnego dla nas fachowca w osobie p. L. Grocholskiego, celem
ponownego i ostatecznego przeprowadzenia z nim wstępnej konferencji oraz
uzyskania od niego odnośnej oferty; list p. L. Grocholskiego z dnia 7 maja r.b.,
przesłany w odpisie członkowi Rady przy zaproszeniach na dzisiejsze
posiedzenie, został wywołany właśnie wspomnianą konferencją; - w końcu p.
mjr. Butler Kazimierz nadmienia, że o ile dziś nie poweźmiemy wiążących nas
uchwał, lecz w dalszym ciągu najistotniejsze zagadnienie będzie jedynie
przedmiotem długotrwałych dyskusji na posiedzeniach rady, jak to miało
miejsce niestety dotychczas- nasza praca będzie nierzeczowa, koszty
administracyjne, a zwłaszcza z tytułu prowadzenia biura będą bezcelowo
rozrastały, zainteresowanie stowarzyszonych będzie malało, a o dopływie
jakichkolwiek funduszów nie będzie mowy, lecz przeciwnie, zewsząd będziemy
spotykali się z rozgoryczeniem , a może nawet z atakami o znaczeniu dla nas
więcej niż przykrym.
Po długotrwałej nad tą sprawą dyskusji, w której głos zabierali wszyscy obecni,
uchwalono i jednomyślnie wniosek p. Lewartowskiego Jerzego treści następującej:
„Przyjmując w zasadzie warunki p. J. Grocholskiego podane w liście jego z
dnia 7 maja b.r. , postanowiono prosić go o dokładne sprecyzowanie planu
postępowania; upoważnić Zarząd łącznie z przewodniczącym Rady do
podpisania umowy z p. L. Grocholskim i nadal nie szczędzić wysiłków
wszelkimi możliwymi i dostępnymi sposobami oraz środkami do uzyskania
konkretnych wiadomości w Anglii, czy istotnie spadek po Butlerach istnieje i
czy dotyczy rodzin pozostających w Polsce, o ile by po ukończeniu następnych
badań, niezależnie od ich wyników dodatnich względnie negatywnych, p. L.
Grocholski zrezygnował z dalszej współpracy, należy w umowie zasugerować
na rzecz Stowarzyszenia zwrot całości stworzonego przez niego materiału w
formie dla Stowarzyszenia zrozumiałej a w szczególności jeżeli chodzi o
wszelkie dokumenty i listy bądź doręczone p. L. Grocholskiemu przez nasze
Stowarzyszenie będź uzyskane przez tegoż p. L. Grocholskiego z okresu jego
współpracy.”
Do punktu 3-go:
Wniosek Zarządu w sprawie wydania historii Rodu Butlerów, referowany przez
p. mjr. Kazimierza Butlera przyjęto na razie w formie projektu, przekazując
Zarządowi dokładne zbadanie kosztów takiego wydawnictwa.
Do punktu 4-go:
1) Powzięto do zatwierdzającej wiadomości tekst oraz formę upomnień
opracowanych przez Zarząd w celu rozesłania do członków Stowarzyszenia,
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którzy z jakichkolwiek względów zalegają z wpłatami z tytułu składek
miesięcznych i t.p. zobowiązań względem Stowarzyszenia.
2) Ponieważ szereg materiałów archiwalnych i korespondencyjnych z okresu
działalności Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Rodu Butlerów i
Spokrewnionych Rodzin, wobec sporządzenia w swoim czasie przez pp. inż.
Józefa Konopkę i Feliksa Załęskiego odnośnych danych genealogicznych,
tablic it.p. wykresów-pozostaje przechowywany nadal przez wymienione
osoby, zaś wszelki materiał może stanowić bardzo ważny, a częstokroć
może nawet zasadniczy przyczynek lub szczegół dla całokształtu prac
wstępnych, jakie będą kontynuowane przez p. L. Grocholskiego, zebrani po
dyskusji zaakceptowali jednomyślnie wniosek zgłoszony e tej sprawie przez
p. Jerzego Lewartowskiego o następującej treści:
„Mając na uwadze sprężystość oraz ciągłość w obecnie zapoczątkowanych
pracach Stowarzyszenia przy czynnym
współudziale
p.
L.
Grochowskiego, jak również opierając się na przepisach art. 3 Statutu
Stowarzyszenia, Rada poleca Zarządowi wystąpić do pp. inż. Józefa
Konopki oraz Feliksa Załęskiego z kategorycznym żądaniem o
natychmiastowy zwrot wszelkich materiałów będących w ich posiadaniu, a
pochodzących
z
okresu
działalności
Komitetu
Wykonawczego
Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin pod adresem
lokalu biurowego Stowarzyszenia przy ul. Nowy Świat 15 . m.7 w
Warszawie.
3) Przyjęto w poczet członków Stowarzyszenia:
p. Zofię hr. Ledóchowską oraz
p. Stanisława hr. Halkę Ledóchowskiego.
4) Biorąc za podstawę odnośnie podania zainteresowanych, uchwalono
zwolnić odpłacenia składek na rzecz Stowarzyszenia pp:
a) Halinę z Paderewskich Rządkowską i
b) Konstancję Paderewską
Wobec wyczerpania porządku dziennego i braku wolnych wniosków,
przewodniczący zamknął posiedzenia o godzinie 21 min. 15.
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PROTOKÓŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Rodu Butlerów i Spokrewnionych Rodzin,
odbytego w lokalu Stowarzyszenia przy ul. Nowy Świat nr 15 w dniu 12 grudnia 1938
roku.
Obecni: Przewodniczący Rady:
Zastępca przewodniczącego
Członkowie

Buttler Teodor
Konopka Józef inż.
Butler Kazimierz mjr.
Butler Mieczysław
Konopka Alfred inż.
Popławski Bolesław
Skrzycki Roman
Zastępcy
Kontowt Witold
Członkowie Sądu Rozjemczego Kamiński Jan ppułk.
Zaproszeni
Kochańska Janina, adw.
Cywińska Jadwiga

O godz. 19 minut 15 p. Przewodniczący Rady Buttler Teodor zebranie zagaił i zaprosił
na sekretarza p. dr. Popławskiego Bolesława.
Odczytano, ułożony przez Zarząd Stowarzyszenia porządek dzienny i przyjęto
go bez zastrzeżeń przez aklamację, a mianowicie:
I.
Przyjęcie protokółu z dnia 30 maja 1938 roku
II.
Sprawozdanie Zarządu
III.
Wnioski Zarządu o przyjęcie nowych członków i skreśleniu z listy członków.
IV.
Wolne wnioski.
Do punktu I-go:
Odczytani i przyjęto protokół posiedzenia Rady z dn. 30-go maja 1938 r.
Do punktu II-go:
W imieniu Zarządu p. Kontowt Witold złożył krótkie, lecz treściwe
sprawozdanie dotychczasowej pracy genealogicznej powierzonej p. hr.
Grocholskiemu , wskazując na jak wielkie trudności napotyka praca nad ustaleniem
łączności Butlerów polskich z angielskimi ze względu na olbrzymi materiał i
różnolitość emblematów rodowych licznych gałęzi angielskich zasadniczo
niepodobnych do polskich. Pan hr. Grocholski zwrócił się do Stowarzyszenia z prośbą
o wystosowanie kwestionariusza do wszystkich członków, w celu zebrania możliwie
konkretnych danych o spadkodawcy i o spadku. Odpowiedzi otrzymane od członków
mogłyby ułatwić dojście do konkretnych wyników.
P. inż. Konopka Józef stwierdza istotną trudność w dociekaniach
genealogicznych, jaka zawisła nad cała sprawą Butlerów polskich, tym nie mniej
twierdzi, że ta łączność istnieje i że łączność tą da się odnaleźć bez względu na
niezgodność emblematów rodowych angielskich i polskich.
P. Skrzycki Roman, wobec rozbieżności opinii pp. Konopki i Grocholskiego,
proponuje przeprowadzenie uzgodnienia obu stron w obecności członków Rady.
P. inż. Konopka wyjaśnia, że rodzina Butlerów jest pochodzenia angielskiego, co dla
niego samego nie przedstawia żadnej wątpliwości. Wątpliwą natomiast jest sprawą
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wykrycie spadkodawcy – czy pochodzi on ze środowiska czysto angielskiego, czy też
jest jednym z polskich Butlerów, który wyemigrował z Polski i pozostawił w Anglii
spadek dla polskich Butlerów.
W czsie wymiany zdań między członkami Rady, p. inż. Konopka oświadczył, że
jest w posiadaniu oryginału indygenatu Jakóba Butlera z roku 1646 i gotów służyć
nim. Wspomniał także o tym, że ś.p. Buszczyński, który kilkakrotnie był w Londynie,
miał przywieść jakieś dokumentna, lecz śmierć mu przeszkodziła. Wspomniano także
o tym, że ministrem spraw zagranicznych w Anglii jest obecnie Williams Butler. Czy
nie należałoby nawiązać łączności z nim?
P. przewodniczący Buttler Teodor skonkretyzował dezyderaty członków w
następujących wnioskach, które zostały przez zgromadzonych członków przyjęte bez
zastrzeżeń:
I.
celem ustalenia pochodzenia Butlerów polskich zwolać konferencję kilku
członków zarządu i Rady z pp. Grocholskim i Konopką.
II.
Nawiązać kontakt listowny z p. Williamsem Butlerem, ministrem spraw
zagranicznych w Londynie, w celu wyjaśnienia kwestii spadku.
III.
Nawiązać łączność z niemieckimi Butlerami.
Odczytano kwestionariusz wraz z komunikatem dla członków Stowarzyszenia
ułożony przez p. hr. Grocholskiego. Redakcję tego kwestionariusz przyjęto bez
zastrzeżeń.
Do punktu III-go:
P. Butler Mieczysław postawił wniosek o skreślenie z porządku obrad
dzisiejszego zebrania tego punktu, ze względu na konieczność otrzymania możliwie
licznych odpowiedzi w związku z wysłaniem nowego kwestionariusza. P. Butler
Mieczysław podaje do wiadomości, iż na ogólną liczbę 381 osób, członków
stowarzyszenia względnie pozostających w łączności lub kontakcie ze
Stowarzyszeniem , składki wpłacane są regularnie przez 92 osoby, o prolongatę
wpłat prosi 75 osób, zaś nie wpłaca wcale składek 214 osób.
Po ożywionej dyskusji nad kwestią skreślenia z listy członków przyjęto
jednogłośnie wniosek p. Romana Skrzyckiego w brzmieniu następującym:
„ Rada poleca Zarządowi przedstawić wniosek o skreśleniu z listy tych członków,
którzy do I-go, lutego 1939 roku nie nadeślą do Stowarzyszenia deklaracji w sprawie
spłat, z terminem do 30-go czerwca 1939 roku, składek za czas do 31 grudnia 1938
roku.”
Do punktu IV-go:
P. Skrzycki Roman podaje do wiadomości, iż otrzymał z Paryża list w którym
jest mowa o przyjęcie całej sprawy rewindykacji spadku butlerowskiego przez pewne
konsorcjum, które jednak gotowe zając się tą sprawą na warunkach 30% udziału. Po
dyskusji przekazano tę sprawę Zarządowi do zbadania.
P. mjr. Butler Kazimierz poruszył ze względu na szczupłe fundusze, jakiemi
rozporządza Stowarzyszenie, sprawę zmniejszenia, możliwie do minimum wydatków
związanych z utrzymanie biura i nadmienienia, że zajmowany obecnie lokal został
wymówiony.
P. przewodniczący Buttler Teodor oświadczył ,że już poczynił w tym kierunku
kroki, że już pertraktował w tej sprawie i proponuje wynajęcie lokalu przy ulicy
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Żurawiej 27. Opłata za lokal wraz z telefonem, opałem i światłem wynosiłaby 60
złotych miesięcznie.
Zebrani jednomyślnie wyrazili zgodę o wynajęcie lokalu na warunkach wyżej
podanych .
Wobec wyczerpania porządku dziennego i niezgłoszenia dalszych wniosków,
posiedzenie zamknięto o godz. 21-ej minut 15.
Sekretarz

Przewodniczący
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