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Zbyszek �Gutek� Gutkowski jest
pierwszym Polakiem, który bierze udzia³
w imprezie takiej rangi i o takim presti¿u
jak regaty Velux 5 Oceans. Pierwszy etap,
wiod¹cy przez Atlantyk z La Rochelle do
Cape Town, pomimo urazu g³owy, jakie-
go w jego trakcie dozna³, zakoñczy³ na
fenomenalnej drugiej pozycji, tu¿ za swo-
im najwiêkszym rywalem, Amerykaninem
Bradem Van Liew. By³a to naprawdê spora

niespodzianka, bo przed startem niewie-
lu stawia³o na tak dobre miejsce Polaka.

Gutek dotar³ do Cape Town na nie-
mal miesi¹c przed startem do nastêpne-
go etapu. Czas ten wykorzysta³ na przy-
gotowanie ³ódki do kolejnego wysi³ku,
ale nie tylko. Bra³ te¿ udzia³ w oficjalnej
ceremonii rozdania nagród po zakoñcze-
niu pierwszego etapu, ¿eglowa³ z dzieæ-
mi z jednej z miejscowych szkó³ek ¿eglar-

skich, a tak¿e wzi¹³ udzia³ w przyjêciu
�wi¹tecznym zorganizowanym przez
miejscow¹ Poloniê. No i oczywi�cie od-
poczywa³, spa³ i trochê zwiedza³.

Drugi etap, licz¹cy 7 tysiêcy mil mor-
skich i wiod¹cy z Cape Town do Welling-
ton,  mia³ siê rozpocz¹æ 12 grudnia. Sztor-
mowa pogoda, która zapanowa³a w oko-
licach Przyl¹dka Dobrej Nadziei spowo-
dowa³a jednak, ¿e termin zosta³ przesu-
niêty. Niektórzy szeptali, ¿e to zapowied�
tego, co wkrótce czeka zawodników na
etapie, który uchodzi za najtrudniejszy
w ca³ym wy�cigu, ze wzglêdu na panuj¹-
ce na tej trasie fatalne zwykle warunki
pogodowe � wielkie fale, silny wiatr, bu-
rze i lodowate zimno.

Jadê dalej

Ostatecznie ¿eglarze wystartowali
cztery dni pó�niej, 16 grudnia. I, na po-
cz¹tek, prze¿yli spore zaskoczenie. Tra-
fili na pogodê zaprzeczaj¹c¹ wszystkie-
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p³ynie z ¿on¹!
Gutek
Zbigniew Gutkowski znowu w morzu! Polski ¿eglarz
rozpocz¹³ drugi etap najstarszych regat samotników
dooko³a �wiata Velux 5 Oceans. Z domu wspiera go
rodzina � ¿ona i córka.
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mu, czego siê spodziewali. S³abe wiatry
i nieustanne halsowanie okaza³y siê fru-
struj¹ce szczególnie dla Gutka, który woli
¿eglowanie w zdecydowanie bardziej
wietrznych warunkach.

Potem wszystko jednak wróci³o do
pogodowej �normy�. Polak trafi³ na sztorm
z falami o 10 metrowej wysoko�ci, z wia-
trem dochodz¹cym do 50 wêz³ów. Gu-
tek zosta³ zmuszony do wielkiego wysi³-
ku. Nie spa³ ponad dwie doby!

Jakby tego by³o ma³o, pojawi³y siê
k³opoty z samosterem. Urz¹dzenie to za-
pewnia samotnemu ¿eglarzowi bezpie-
czeñstwo, umo¿liwia te¿ odpoczynek.
Gutek móg³ zatrzymaæ siê w celu jego
naprawy na Wyspach Kerguelena, ale
odrzuci³ tê mo¿liwo�æ.

- Tam nic nie ma, tylko �kotwicowi-
sko� i baza prze³adunkowa dla rybaków,
którzy ³owi¹ na Oceanie Indyjskim na stat-
kach-przetwórniach - uzasadni³ swoj¹
decyzjê. - Jadê dalej.

Pojawi³y siê spekulacje, ¿e Polak roz-
wa¿a mo¿liwo�æ zawiniêcia do Perth w Au-
stralii, gdzie móg³by szybko naprawiæ sa-
moster. Na szczê�cie skoñczy³ siê sztorm
i Gutek móg³ sobie pozwoliæ na odpo-
czynek.

- Wiatr ju¿ os³ab³ i uda³o mi siê trochê
zdrzemn¹æ. W³¹czy³em ogrzewanie, wy-
suszy³em siê, bo by³em ca³y mokry. Jadê
na ma³ym genakerze i jednym refie na
grocie. Nie my�lê o �ciganiu, jestem wy-
czerpany psychicznie. Nie mam preten-
sji do warunków, tak jest na oceanie, 50
wêz³ów to jeszcze nie 80 ani 90, prze-
szkadza mi tylko samoster.

- Jak mo¿na jechaæ bez kierowcy? -
pyta³ polski ¿eglarz.

Pomimo tych k³opotów, Gutkowski
p³yn¹cy na jachcie Operon Racing, ca³-
kiem dobrze sobie radzi³. Przez jaki� czas
nawet prowadzi³. Kiedy zamykali�my to
wydanie naszego pisma, do mety w Wel-
lington pozostawa³o mu jeszcze mniej ni¿
4 tysi¹ce mil morskich, a p³yn¹³ na trze-
ciej pozycji. Przed nim, poza Van Liew,
by³ Derek Hatfield, do którego Gutek tra-
ci³ zaledwie kilkana�cie mil morskich. Je-
�li nic niespodziewanego siê nie wyda-
rzy, pierwszy jacht spodziewany jest
w Nowej Zelandii w po³owie stycznia.

Wa¿nym wydarzeniem tego odcinka
trasy regat Velux 5 Oceans by³a niepo-
dziewana zmiana jednego z portów eta-
powych. Trzeci etap, którego start ma siê
odbyæ 6 lutego z Wellington, bêdzie mia³
teraz metê w Punta del Este w Urugwaju,
a nie jak wcze�niej zaplanowano w Sal-
wadorze. Pech nadal te¿ prze�ladowa³

Christopha Bullensa, który z powodu awa-
rii a¿ dwukrotnie musia³ wracaæ do Cape
Town na naprawy. W efekcie wycofa³ siê
z wy�cigu.

Najtrudniejszym jednak momentem
tego etapu by³y nie k³opoty techniczne
czy warunki pogodowe, na które natrafili
zawodnicy, ale spêdzenie �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia i �wiêtowanie Nowego Roku
na morzu, z dala od bliskich.

- Mam ze sob¹ ciasto, piernik i keks
z rodzynkami - mówi³ Gutek przed �wiê-
tami Bo¿ego Narodzenia. - Tak wiêc to
sobie otworzê i to chyba bêdzie na tyle.
Specjalnie nie nastawiam siê na nic, bo
nie ma na to czasu. Ale dosta³em op³atek,
mam te¿ czerwony obrus i sianko. Tylko
talerza nie mam. Zosta³em za to obdaro-
wany przez nasz¹ gospodyniê w Kapszta-
dzie pieczon¹ szynk¹ i chrzanem.

Aby umiliæ Polakowi ten czas, zorga-
nizowano akcjê wysy³ania do niego
¿yczeñ przez internet. ¯eglarz dosta³
ponad 200 elektronicznych kartek, tak¿e
od redakcji �Naszego MORZA�, które jest
patronem medialnym jego wystêpu w Ve-
lux 5 Oceans.

- �Jedyne granice, które napotka³em
w ¿yciu, znajdowa³y siê w umys³ach nie-
których ludzi.� - powiedzia³ Thor Heyer-
dahl. Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo-
¿ego Narodzenia i Nowego Roku ¿yczy-
my Ci pokonania wszystkich granic �
napisali�my do Gutka.

W zwi¹zku z regatami Velux 5 Oce-
ans i udzia³em w nich polskiego ¿eglarza,
w wirtualnym �wiecie panowa³ spory
ruch. Liczba graczy osi¹gnê³a 70 tysiêcy
osób! Niektórzy ju¿ pod koniec grudnia
dotarli do Wellington. Wed³ug statystyk,
pierwszy etap obserwowa³o w sieci po-
nad pó³ miliona ludzi, prawie sto tysiêcy
z nich to Polacy. Co wiêcej, stanowili oni

najwiêksz¹ grupê go�ci ze wszystkich kra-
jów. Wydaje siê wiêc, ¿e Gutek zaskarbi³
sobie sympatiê kibiców w Polsce, którzy
jak tylko mog¹ mu pomagaj¹, np. obser-
wuj¹c pogodê i ruch gór lodowych w ser-
wisach meteorologicznych.

Rodzinne wsparcie

Jednak najwiêkszymi i najwierniejszy-
mi kibicami Gutka s¹ bez w¹tpienia jego
¿ona Eliza i 13-letnia córka Zuzia, które
zosta³y w Polsce. Eliza zreszt¹ wspiera
mê¿a w karierze nie tylko duchowo. W re-
gatach Velux 5 Oceans jest cz³onkiem
jego teamu i jak mówi, zajmuje siê
�wszystkim co akurat trzeba zrobiæ�.
Z mê¿em kontaktuje siê kilka razy dzien-
nie, a nawet je�li zajdzie taka potrzeba,
czê�ciej. Mo¿na �mia³o powiedzieæ, ¿e
¿egluje wspólnie z nim.

Zbyszek i Eliza s¹ ma³¿eñstwem od 16
lat. Poznali siê, kiedy byli jeszcze nasto-
latkami. Eliza choæ urodzi³a siê w Gdyni,
od dzieciñstwa mieszka w Gdañsku. I to
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Polski ¿eglarz odbiera nagrodê
za drugie miejsce w pierwszym etapie

regat Velux 5 Oceans.

Z ¿on¹ Eliz¹ w Cape Town.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

www.velux5oceans.com,
www.polishoceanracing.com.pl

i www.operonracing.com.

i
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w³a�nie ona pierwsza zwróci³a na Gutka
uwagê.

- Zbyszek mieszka³ wtedy w Górkach,
a ja na Stogach, a to s¹ dzielnice, które ze
sob¹ s¹siaduj¹, wiêc zdarza³o siê, ¿e je�-
dzili�my tymi samymi �rodkami komuni-
kacji miejskiej - opowiada Eliza. - Bardzo
mi siê spodoba³ i kiedy� podesz³am do
niego, i zaczê³am rozmowê. Gutek jest
nie�mia³y, wiêc do odpowiedzi trochê
musia³ zdopingowaæ go, odwa¿niejszy
w tych sprawach, brat. I jako� to posz³o.

Ju¿ w czasie, kiedy Eliza pozna³a
Zbyszka, by³ on w reprezentacji olimpij-
skiej w ¿eglarstwie. By³a tym zaskoczo-
na, bo jak wyznaje, wyobra¿a³a sobie
¿eglarzy trochê inaczej - jako niechlujnych

Nowa trasa regat
Velux 5 Oceans.

facetów z d³ugimi w³osami. Tymczasem
Zbyszek okaza³ siê spokojnym, zadbanym
mê¿czyzn¹, nie maj¹cym nic wspólnego
z tym negatywnym, ¿eglarskim wizerun-
kiem w g³owie Elizy.

Ona sama nie podziela ¿eglarskiej pasji
mê¿a w takim stopniu jak on. Tak¿e jego
córka Zuzia, obecnie uczennica pierwszej
klasy jednego z gdañskich gimnazjów, nie
zapa³a³a mi³o�ci¹ do tej dyscypliny spor-
tu. Odnosi za to sukcesy w p³ywaniu, co
napawa jej ojca dum¹.

Eliza, Zbyszek i Zuzia mieszkaj¹
w Gdañsku, rodzinnym mie�cie Gutka.
O ile jednak na ³ódce niepodzielnie rz¹-
dzi on, w domu � ona. Eliza zdradzi³a nam,
¿e jej m¹¿, który na ³ódce potrafi zrobiæ
niemal wszystko (pomaga mu w tym
wyuczony zawód elektroenergetyka)
w domu jest bezradny jak dziecko. Nie
potrafi zapamiêtaæ gdzie jest cukier, ani
znale�æ w³asnych skarpetek.

- Oczywi�cie, ¿e siê k³ócimy - mówi
Eliza Gutkowska. - Jak ka¿de dobre ma³-
¿eñstwo. To jednak ja jestem ta od krzy-
ku. Gutek jest na to zbyt spokojny.

- W³a�ciwie to nie wiem za co go ko-
cham - wyznaje jeszcze. - No, ale chyba
na tym polega mi³o�æ, ¿eby z kim� byæ
nie wiadomo dlaczego.

Wa¿nym uzupe³nieniem rodziny Gut-
kowskich s¹ zwierzêta, z którymi zawo-

dowo zwi¹zana jest Eliza. W ich domu s¹
cztery koty i pies. Wszystkie one trafi³y
pod dach Gutkowskich w dramatycznych
okoliczno�ciach � znalezione na �mietni-
kach, w autobusie, podrzucone przez nie-
znajomych, którzy widaæ wiedzieli, ¿e
tutaj znajd¹ schronienie. Ulubieñcem
Gutka jest roczny kocur zwany popular-
nie �Synem�.

Tomasz Falba

Zbigniew Gutkowski na pok³adzie Operon
Racing, gdzie� na Oceanie Po³udniowym,
prezentuje logo �Naszego MORZA�.

Zuzia z ulubieñcem Gutka,
kotem zwanym �Synem�.
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