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I�cie królewskie powitanie zgotowa³ Sopot
Zbigniewowi Gutkowi Gutkowskiemu. ¯eglarz

zosta³ oficjalnie uhonorowany za udzia³ i zajêcie
drugiego miejsca w regatach Velux 5 Oceans.

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

23 lipca w Sopocie by³ d¿d¿ysty
i wietrzny. Pomimo tego, w marinie na
koñcu mola pojawi³o siê kilkaset osób
chc¹cych przywitaæ Gutka. Wszyscy in-
tensywnie wpatrywali siê w horyzont.
Ka¿dy chcia³ pierwszy dostrzec sylwet-
kê Operon Racing.

W koñcu siê doczekali. Oko³o godz.
15 ³ódka, w asy�cie innych jednostek,
które wyp³ynê³y jej na spotkanie, zama-
jaczy³a na widnokrêgu. Godzinê pó�niej
Operon Racing pojawi³ siê w g³ówkach
mariny. Rozleg³y siê oklaski i wiwaty, za-
gra³a orkiestra dêta. U�miechniêty od
ucha do ucha Gutek macha³ do zgroma-
dzonych na nabrze¿u kibiców. Widaæ
by³o, ¿e jest szczê�liwy.

Po zacumowaniu jachtu, dla którego
Sopot jest portem macierzystym, odby³a
siê uroczysto�æ oficjalnego powitania
Gutka w kraju. �Oficjalnego�, bo ¿eglarz
ju¿ od jakiego� czasu jest w Polsce. Do
tej pory nie mia³ jednak mo¿liwo�ci spo-
tkania siê z kibicami.

�Babcia�, jak pieszczotliwie nazywa-
ny jest Operon Racing, po powrocie z La
Rochelle, do 23 lipca sta³a w Stoczni Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni. Gutek za�
odpoczywa³ na ³onie rodziny i prywatnie
spotyka³ siê z najwierniejszymi fanami.
Zd¹¿y³ nawet odwiedziæ nasz¹ redakcjê.

�Nasze MORZE� by³o patronem me-
dialnym jego wystêpu w najd³u¿szych
i najstarszych regatach samotników do-
oko³a �wiata Velux 5 Oceans. Witaj¹c siê
z kibicami w sopockiej marinie, Gutek
wyrazi³ swoj¹ wdziêczno�æ za wsparcie
wymieniaj¹c tak¿e nasz¹ gazetê.

Gutek

5

potrafi!

Gutek pozdrawia
kibiców.

Do ¿eglarza trudno by³o siê dostaæ.
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- Chcia³em wszystkim podziêkowaæ -
mówi³ Gutek. - Szczególnie tym, którzy
nie wierzyli, ¿e mi siê uda. Udowodni-
³em, ¿e Polak potrafi!

Od wielu lat ¿aden polski ¿eglarz nie
by³ tak witany w domu jak Gutek w So-
pocie. W marinie pojawi³ siê gospodarz
kurortu, prezydent Jacek Karnowski, byli
tak¿e przedstawiciele sponsorów i part-
nerów wyprawy. W orszaku, który otwie-
ra³a orkiestra, wszyscy przemaszerowali
na plac u nasady mola. Tam, na specjal-
nie ustawionej na tê okazjê scenie, odby³a
siê dalsza czê�æ uroczysto�ci. By³y wystê-
py muzyczne, stoiska multimedialne, wiel-
ki telebim i wystawa zdjêæ ¿eglarza zrobio-
nych podczas regat Velux 5 Oceans.

Uroczysto�æ oficjalnego powitania
Gutka mia³a charakter historyczny.
¯eglarz jest bowiem pierwszym Polakiem

w dziejach naszego ¿eglarstwa, który nie
tylko wzi¹³ udzia³, ale tak¿e ukoñczy³ i to
na rewelacyjnym, drugim miejscu, rega-
ty samotników dooko³a �wiata. Ale to nie
koniec jego osi¹gniêæ z tego rejsu. Gu-
tek jest bowiem tak¿e czwartym Pola-
kiem, który samotnie op³yn¹³ Horn pod
¿aglami i jedynym, który uczyni³ to
w trakcie regat. No i oczywi�cie sta³ siê
dwunastym naszym rodakiem, który za-

mkn¹³, samotnie na jachcie, Wielk¹ Pêtlê
wokó³ ziemi.

Póki co Gutek nie chce zdradzaæ pla-
nów na przysz³o�æ. Jedno jest jednak
pewne. Ma 38 lat i nie zamierza spocz¹æ
na laurach, ani tym bardziej zostaæ boha-
terem jednego rejsu. Mamy wiêc nadzie-
jê, ¿e jeszcze nieraz o nim us³yszymy i bê-
dziemy pisaæ o jego ¿eglarskich sukce-
sach. W ka¿dym razie tego mu z ca³ego
serca ¿yczymy, dziêkuj¹c, w imieniu swo-
im w³asnym i Czytelników, za pozytyw-
ne emocje, których nam przez ostatnie
miesi¹ce dostarcza³.

Wszystkim za�, którzy do tej pory nie
mieli jeszcze okazji spotkaæ siê z Gutkiem,
zapraszamy do sopockiej mariny. Tam
bowiem cumuje jego jacht i przy odrobi-
nie szczê�cia mo¿na siê natkn¹æ na niego
samego.

Tomasz Falba

Gutek w redakcji �Naszego MORZA�.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i www.operonracing.com.

i

Chcesz autograf?
Zadzwoñ!

Dla naszych Czytelników mamy
niespodziankê. Dwie foty Gutka
z jego autografem. Podarujemy je
temu kto jako pierwszy (ale od
godz. 12, 29 sierpnia!) do nas za-
dzwoni:  (58) 307-17-90. Kto pierw-
szy ten lepszy!
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