Kpt jachtowy Zbigniew Butowski
Od kilkudziesięciu lat, w maju gromadzimy się w porcie jachtowym aby uroczyście otworzyć sezon
żeglarski. Jak co roku są żeglarze, ich rodziny i sympatycy.
Podnieśliśmy już banderę na maszt.
Zabrzmiał hymn.
Ale od 2004 roku kiedy z inicjatywy Ligi Morskiej i Rzecznej został zbudowany pomnik
TYM, KTÓRZY ODESZLI NA WIECZNĄ WACHTĘ odsłaniamy polery zasłużonym dla
kołobrzeskiego żeglarstwa. Tytuły przyznaje kapituła, którą powołał prezydent naszego miasta
Janusz Gromek.
Dzisiaj szpaler Zasłużonych dla Żeglarstwa Kołobrzegu wydłuży się o jeszcze jeden. Popatrzmy na
pomnik z kotwicą poświęcony
TYM, KTÓRZY ODESZLI NA WIECZNĄ WACHTĘ
i na szpaler polerów, które przypominają nam legendarnych już kołobrzeskich żeglarzy.
Są tu polery kapitanów: Henryka Kuryja, Bronisława Szmidta, Kazimierza Cebuli, Ryszarda
Grabkowskiego, Janusza Kirszaka, Ryszarda Chomeja, Zbyszka Drużby, Andrzeja Desko,
i ten dzisiejszy kapitana jachtowego Zbigniewa Butowskiego.
Kiedy dzisiaj patrzę na nasz port - MARINĘ SOLNĄ, przypominają mi się obrazy, jak wyglądało
to miejsce przed kilkudziesięciu laty. Wokół fortu, który był pierwszą siedzibą Jacht Klubu
Morskiego „Joseph Conrad” były tylko ogrody działkowe i trawniki. Później stanął kuter
wyciągnięty na brzeg i niewielki basen, a w nim kilkanaście jachtów, klubowych jachtów!!!
Na przełomie lat 60/70 powstał projekt i wybudowano, jak na tamte czasy, prawdziwy port
jachtowy z kejami, polerami i oświetleniem. Ówczesny port budowali Ludwik Marciniak i Bronek
Szmidt - dyrektorzy Powiatowego Ośrodka Sportu Turystyki i Wypoczynku.
Wszyscy cieszyliśmy się. Właśnie stąd wypływały jachty pod dowództwem naszych legendarnych,
zasłużonych kapitanów, jachty: s/y Orkan II , s/y Wojewoda Koszaliński, s/y Dar Kołobrzegu,
s/y Dar Koszalina, s/y Erydan i inne.
Kpt. Zbigniew Butowski był z nami przez kilkadziesiąt lat. Urodził się w Czersku 25.01.1935 roku.
Ukończył wydział elektryczny w Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku, a później wydział
elektryczny Politechniki Poznańskiej. Od 1960 roku mieszkał w Kołobrzegu. Swój patent żeglarza
otrzymał już w 1958 roku, później został sternikiem i wreszcie kapitanem. Był członkiem
Jachtowego Klubu Morskiego Joseph Conrad od 1960 roku, a w latach 1977 - 79 jego
Komandorem.
W mieście u ujścia rzeki Parsęty pracował w wielu naszych przedsiębiorstwach:
- był głównym mechanikiem w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich BARKA w K-gu ,
- dyrektorem w Fabryce Podzespołów Radiowych UNITRA - ELWA w Kołobrzegu,
- dyrektorem Sanatorium BAŁTYK,
- był kierownikiem zakładu turystyki w Polskiej Żegludze Bałtyckiej – stąd przeszedł na emeryturę.
Kpt Zbigniew Butowski podejmował wiele inicjatyw i zawsze doprowadzał je swoją konsekwencją
do końca. Na początku lat 80. zrealizował projekt dla potrzeb Polskiego Związku Wędkarskiego pierwszy w Polsce jacht motorowy do wędkowania na morzu. Był to jacht JUBILAT przerobiony z
kutra. Nie mogło być inaczej był jego pierwszym kapitanem.
Osobiście dziękuję Ci Zbyszku za inicjatywę i dopingowanie mnie przy opracowaniu historii JKM
JOSEPH CONRAD na 50. lecie klubu. Dzisiaj ta książka jest kroniką, świadectwem działalności
ponad 700 członków klubu.

Kapitan Zbyszek za swoją pracę był nagrodzony między innymi:
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
- Złotym Krzyżem Zasługi,
- Złotą odznaką Zasłużony Pracownik Morza,
- Złotą odznaką Polskiego Związku Żeglarskiego,
- Honorową odznaką za zasługi dla rozwoju woj. Koszalińskiego,
- Medalem 40. lecia PRL,
- Srebrną honorową odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej,
- Złotą honorową Odznaką Stowarzyszenia Energetyków Polskich i wieloma innymi.
W 1970 roku otrzymał tytuł ZASŁUŻONY OBYWATEL ZIEMII KOŁOBRZESKIEJ
Kołobrzescy Sybiracy na swoim obelisku mają napis:
KIEDY ZAWIEDZIE PAMIĘĆ LUDZKA
PRZEMÓWIĄ KAMIENIE
Nam, żeglarzom niech przemówią GRANITOWE POLERY.
Dziękuję.
Do odsłonięcia poleru zapraszam
małżonkę Panią Czesławę
córkę Wiesławę z mężem Bogdanem, wnuki.
Opracował: Kazimierz Ratajczyk
sekretarz Kapituły Zasłużonych dla Żeglarstwa Kołobrzegu
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