
Protokół Nr XV/07 

z posiedzenia Rady Miasta Kolno, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2007 r.  w 

sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno. 

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 1000 a zakończono o godzinie 1300. 

Radni obecni na posiedzeniu : 

1. Antonowicz Stanisław 

2. Bałdyga Stanisław 

3. Gromadzka Lucyna 

4. Jabłoński Stanisław 

5. Kapelański Jan 

6. Korzep Kazimierz  

7. Myhal Krzysztof Jeremi 

8. Owczarczyk Lech Janusz 

9. Potaś Jadwiga 

10. Sekściński Adam Wojciech 

11. Staszkiewicz Jerzy 

12. Szczepankowski Jan 

13. Śniadach Mieczysław 

14. Twarowski Zbigniew Tadeusz 

15. Żubrowski Jan 

 

Ad. 13 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski. 

Przewodniczący Rady – Jerzy Staszkiewicz – w związku z tym, że nie było 

interpelacji i zapytań to i nie będzie odpowiedzi Pana Burmistrza. 

Chciałbym poruszyć jeszcze pewien temat. Ponieważ dość długi czas toczy się 

sprawa Pana Butlera, ja już kiedyś informowałem Państwa o tym. W ostatnim czasie 

przesłał Pan Butler projekt tablicy, postawił dość wysokie wymagania, aby postawić 

w odpowiednim miejscu godnym na zasługi poniesione. Chcę powiedzieć, że dotyczy 

to Pana Mieczysława Torbicz, żeby Państwu Radnym to trochę przybliżyć ponieważ 

ja całe materiały dokładnie studiowałem. Ten Pan Torbicz był w okresie okupacji 

przez Niemców powołany na Burmistrza Miasta Kolno. Później został odesłany do 

obozu i tam zginął. Nie wiadomo w jakich okolicznościach, bo IPN też się nie 

wypowiada, wie tylko tyle, że zginął, ale w jakich okolicznościach nie wiadomo. Pan 



Butler chce abyśmy go upamiętnili jako wybitnego przedstawiciela Kolna. Myśmy 

kilkakrotnie odpowiadali, że ewentualnie z chwilą powstania okoliczności np. 

nadawania imienia ulicom, placom itp. w naszym mieście jego wniosek będzie 

przedłożony organom samorządu miasta do rozpatrzenia. Odczytam w tej chwili 

pismo będące odpowiedzią Pana Butlera na moje poprzednie pismo. „W nawiązaniu 

do poprzedniej korespondencji w sprawie uhonorowania ś.p. Mieczysława Torbicz 

ps. „Puchacz”, byłego Burmistrza Miasta Kolno w 1943 – 1944 r. przy niniejszym 

przedkładam następujący wniosek: W załączeniu zasyłam ksero fotografii tablicy 

pamiątkowej /45 na 60 cm/ poświęconą Jego pamięci z propozycją umieszczenia tej 

tablicy /marmur/ w budynku Urzędu Rady Miasta Kolna /hall, sala konferencyjna, 

obrad i itp./. Miejsce zamontowania tablicy winno podkreślać jednoznacznie należny 

szacunek dla pamięci zmarłego i położonych zasług. Termin uroczystego odsłonięcia 

i poświęcenia tablicy uzależniony od inwencji organizatorów w uzgodnieniu z rodziną 

z należytym wyprzedzeniem czasowym. Z wyrazami szacunku Tadeusz Butler ps. 

„Bum”.” 

Jeszcze może jedna informacja, ten Pan Torbicz jest byłym szwagrem Pana Butlera, 

który w tej chwili mieszka w Gdyni. Moja odpowiedź na to pismo była następująca: 

„W nawiązaniu do Pana wniosku z dn. 16 listopada br. w sprawie uhonorowania śp. 

Mieczysława Torbicza p.s. „Puchacz” poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej w 

miejscu publicznym dotyczącej w/w osoby uprzejmie informuję iż: 

- miasto Kolno ma dziesiątki bohaterów z lat wojennych i powojennych, którzy 

zginęli na frontach walki, w obozach i więzieniach. Nie negujemy zasług i walki 

za wolność sierż. podchor. WP i AK Mieczysława Torbicza. Działalność 

wszystkich w walkach o wolną Ojczyznę jest podobna i zbieżna z historią 

życia śp. Mieczysława Torbicza; 

- o ile społeczeństwo zechce uczcić ich pamięć powinien to być akt o 

charakterze „pamięci zbiorowej” i taki jest w planach samorządu miasta. 

Będzie odrestaurowany Pomnik Wolności w Parku Miejskim i wówczas można 

umieścić na nim ewentualny zapis o mieszkańcach Kolna, którzy zginęli za 

„Wolną Ojczyznę”; 

- na najbliższej sesji Rady Miasta Kolno przedstawię Pana wniosek. Opinię 

Rady o zajętym stanowisku przekaże Panu oddzielnym pismem.” 

 

Chciałbym w dyskusji usłyszeć opinię Państwa na ten temat.  



 

Pan Andrzej Duda – Burmistrz Miasta – ja powiem tak, ja mówiłem, informowałem 

Państwa, Pan który zajmuje się projektowaniem pomników jest w fazie 

przedstawienia ogólnej wizji pomnika, czyli jego renowacji. Ja Państwu mówiłem o 

takich wstępnych założeniach. Ten Pan ma kilka przygotować i oczywiście przedłożę 

Państwu na Komisjach i na Radzie. Natomiast, moim zdaniem jest wielu takich ludzi, 

którzy chcą uwiecznić swoją rodzinę i ten pomnik na dzisiaj miałby tych nazwisk tyle, 

że zabrakłoby miejsca na nim. Ja myślę, że jest taka forma, którą widziałem na 

innych pomnikach, która mnie osobiście bardzo się podoba. Jest to taka forma 

ogólna. Na przykład można zmodernizować pomnik tak, że zmienimy pewne 

elementy, które być może trzeba zmienić. Jest to Plac Wolności, wiąże się to z 

odzyskaniem przez Polskę niepodległości, wolności roku 1918, w związku z tym w 

następnym roku mamy super okazję aby ten pomnik nazwać Pomnikiem Wolności i 

na przykład umieścić taki napis: „Wszystkim, którzy oddali życie w imię obrony 

Niepodległej Polski”. Wtedy mamy załatwioną sprawę w zasadzie takich pism. Na 

dzisiaj, ja próbowałem pomóc Panu Przewodniczącemu, to trudno jest ustalić, bo 

tylko informacje Pana Butlera mówią o tym, iż ten człowiek miał takie zasługi. Innych 

źródeł, które by o tym mówiły nie ma. A tak naprawdę, to nie wiadomo do końca z 

informacji IPN – u w jakich okolicznościach zginął ten człowiek. To jest człowiek, 

który w pierwszej fazie przyjechał z Rosji, potem nagle został mianowany przez 

Niemców burmistrzem w okresie okupacji niemieckiej. Potem nagle okazuje się, że 

działał w AK. Ja nie twierdzę, być może te informacje Pana Butlera są w stu 

procentach sprawdzone, natomiast to jest jedyne źródło, które tak twierdzi. W 

związku z tym, ja myślę żeby kogokolwiek i gdziekolwiek zaistniała jakakolwiek 

tablica to musi to być naprawdę potwierdzone z kilku niezależnych źródeł, bo inaczej 

to jest takie dosyć pochopne. Oczywiście każdy z nas chciałby swego członka z 

rodziny czy siebie ulokować w zapisach historii, ale nie jest to takie proste. 

 

Nie wniesiono uwag do przedstawionej przez Pana Burmistrza opinii. 

 

 


