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W chwili pisania tego tekstu (7 listopada
2010 r.) polski ¿eglarz Zbigniew Gutkowski,
który na jachcie Operon Racing 17 pa�dzierni-
ka br. wyp³yn¹³ z La Rochelle w rejs samotni-
ków dooko³a globu Velux 5 Oceans, zajmowa³
2 miejsce. �ciga³ siê z Amerykaninem Bradem
van Liew, który p³ynie na jachcie Le Penguin.
Do koñca tej rywalizacji i ca³ego wy�cigu po-
zosta³o 7 miesiêcy i jeszcze wszystko mo¿e siê
zdarzyæ, ale Gutek ju¿ odniós³ pierwszy suk-
ces � uda³o mu siê wystartowaæ w tych rega-
tach jako pierwszemu Polakowi.

Pamiêtam, jak po raz pierwszy spotkali�my
siê z nim wiele miesiêcy temu w jednej z gdyñ-
skich restauracji. Siedzia³ przed nami normal-
ny, skromny facet bez najmniejszego cienia
zadufania i gwiazdorskiego zadêcia. Opowiada³
o swoim wielkim marzeniu. Przez rok cierpli-
wie puka³ od drzwi do drzwi szukaj¹c sponso-
ra i wsparcia dla tego szalonego, jak siê wów-
czas wydawa³o, pomys³u. Ma³o kto wierzy³, ¿e
jego realizacja jest w ogóle mo¿liwa.

Teraz, gdy polski ¿eglarz p³ynie i jest w �ci-
s³ej czo³ówce, wszystko wydaje siê proste
i wszyscy siê ciesz¹.

A przecie¿ jeszcze nie tak dawno, inny pol-
ski ¿eglarz � utytu³owany Roman Paszke � tak¿e
zmaga³ siê z przeciwno�ciami losu i� przegra³.

Tych dwoje zreszt¹ zna siê od dawna. Gu-
tek by³ przecie¿ w za³odze MK Cafe Sailing
Team, a od 1998 roku w Race Team 2000.
W 2000 roku razem z Paszkem (jako skiperem)
pop³yn¹³ w s³ynnych regatach oko³oziemskich
The Race na jachcie Warta-Polpharma jako
kapitan wachtowy. Polski katamaran wywalczy³
wtedy 4 miejsce. Potem ich drogi siê rozesz³y.

Roman Paszke mia³ bardzo ambitne plany.
Jednak w 2007 roku po nieustaj¹cych proble-
mach technicznych oraz wycofaniu siê g³ów-
nego sponsora, musia³ zrezygnowaæ z projek-
tu zwi¹zanego z prób¹ pobicia rekordu �wiata
w samotnej ¿egludze wokó³ziemskiej na kata-
maranie Bioton. Na dok³adkê, w 2008 roku
rekord Brytyjki Ellen MacArtur (nieca³e 72 dni)
pobi³ Francuz Francis Joyon (nieca³e 58 dni).
Paszke przygotowywa³ siê do kolejnej próby
na tym samym jachcie, tyle ¿e pod inn¹ nazw¹
- Maxicatamaran 90ft (Ex Bioton). Jak dot¹d,
bez szczê�liwego fina³u.

Na �otarcie ³ez� spróbowa³ pobiæ rekord na
trasie Europa - USA. W 2007 r. jego za³oga po-

kona³a dystans oko³o 2800 mil morskich w linii
prostej w czasie oko³o 285 godzin. Potem jesz-
cze, 25 pa�dziernika 2009 r., jacht Gemini 3
dowodzony przez Romana Paszke pobi³ rekord 
na trasie �winouj�cie � Gdynia, pokonuj¹c j¹
w czasie 8 godzin 55 min i 50 sekund, ze �red-
ni¹ prêdko�ci¹ ponad 21 wêz³ów.

Wszystko to pokazuje jak trudno jest na-
szym ¿eglarzom, nawet maj¹c sponsorów, re-
alizowaæ marzenia. Nie wystarczy byæ �wiet-
nym i mieæ pieni¹dze. Plany mo¿e pokrzy¿o-
waæ pogoda, awaria sprzêtu, albo zwyk³y pech.
Trzeba mieæ du¿o szczê�cia i byæ naprawdê
upartym, ¿eby dopi¹æ swego.

Gutkowi � jak dot¹d � siê udaje. Nie z³a-
ma³y go nawet rw¹ce siê w pierwszym etapie
¿agle i kontuzja g³owy. Jego Operon wci¹¿ p³y-
nie (z logo �Naszego MORZA� na ¿aglach) i �
przynajmniej w chwili pisania tych s³ów � ra-
zem z Pingwinem Brada van Liew�a mocno
odskoczy³ od peletonu. Piszemy o tym w tek-
�cie ok³adkowym �Pierwsza krew� na str. 8-12,
i� mocno trzymamy kciuki. Dawaj Gutek,
dawaj!

Jeste�myz Gutkiem!
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