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i jego dru¿yna
MacGyver

Dobra passa Zbigniewa Gutkowskiego trwa.
Na metê drugiego etapu regat Velux 5 Oceans

w Wellington dotar³ jako drugi. Kiedy odpoczywa³,
za jego ³ódkê zabra³a siê ekipa techniczna.

Zbigniew Gutkowski
wp³ywa do Wellington.
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Velux 5 Oceans to najstarsze i naj-
d³u¿sze regaty samotników dooko³a
�wiata. Gutkowski, zwany powszech-
nie po prostu Gutkiem, bierze w nich
udzia³ jako pierwszy Polak w historii.
Wy�cig podzielony jest na piêæ eta-
pów. Pierwszy z La Rochelle do Cape
Town ¿eglarz zakoñczy³ na drugim
miejscu. Tak samo by³o na mecie eta-
pu drugiego z Cape Town do Welling-
ton. Gutek zameldowa³ siê tam 16
stycznia, po dok³adnie 31 dniach, 8 go-
dzinach i 27 minutach ¿eglugi.

Pierwszy raz siê ba³em

Trzeba jednak przyznaæ, ¿e nie by³o
³atwo osi¹gn¹æ taki rezultat. Szczególnie,
¿e Gutek p³ynie na najciê¿szym z bior¹-
cych udzia³ w tych regatach jachcie. Naj-
bardziej emocjonuj¹ca okaza³a siê koñ-
cówka drugiego etapu. Fatalna pogoda
i mo¿liwo�æ podej�cia do Wellington od
pó³nocy albo po³udnia spowodowa³a, ¿e
walka o miejsca trwa³a niemal dos³ownie
do samego koñca.

Gutek - ku zaskoczeniu wielu obser-
watorów - wybra³ drogê po³udniow¹.
I okaza³o siê, ¿e mia³ racjê. Do Welling-
ton dotar³ zaledwie w dobê po Ameryka-
ninie Bradzie Van Liew, który pop³yn¹³
drog¹ pó³nocn¹. Dziêki trafnej decyzji
omal nie dogoni³ swojego najwiêkszego
rywala, który na finiszu wyprzedza³ go
o kilkaset mil morskich.

Ostatecznie kolejno�æ zawodników po
drugim etapie przedstawia siê nastêpuj¹-
co: pierwsze miejsce - Van Liew na jach-
cie Le Pingouin, drugie - Zbigniew Gut-
kowski na jachcie Operon Racing, trze-
cie - Kanadyjczyk Derek Hatfield na Ac-
tive House, czwarte - Christopher Stan-
more-Major na jachcie Spartan. Warto przy
okazji zauwa¿yæ, ¿e na etapie do Wel-
lington do walki o czo³owe miejsce w³¹-
czy³ siê Derek Hatfield. On, Van Liew
i Gutkowski przez wiele mil p³ynêli tu¿
obok siebie zmierzaj¹c do mety ³eb w ³eb.

Do drugiego etapu wystartowa³ tak-
¿e Belg Christophe Bullens na Five Oce-
ans of Smiles, ale zrezygnowa³ z udzia³u
w regatach po serii pechowych awarii.
W ten sposób w tej chwili w wy�cigu bie-
rze udzia³ ju¿ tylko czterech ¿eglarzy.

W rozmowie z �Naszym MORZEM�
Gutek nie kry³, jak trudny by³ dla niego
drugi etap Velux 5 Oceans. I choæ przy
podchodzeniu do Nowej Zelandii ¿eglarz
natrafi³ na trzy silne sztormy, najwiêkszym
problemem okaza³a siê nie przyroda, ale
technika.

- W jednym z wywiadów powiedzia-
³em, ¿e po raz pierwszy w ¿yciu ba³em
siê na morzu. I to prawda. Jak wysiada
elektronika, to siê nie da bezpiecznie p³y-
n¹æ - mówi Gutkowski. - A bezpieczeñ-
stwo jest najwa¿niejsze.

Nie ma siê zatem co dziwiæ, ¿e zaraz
po dotarciu do Wellington, Polak wraz ze
swoim zespo³em technicznym, zabra³ siê
do wymiany autopilota. £ódka zosta³a tak-
¿e podniesiona z wody dla naprawy silni-
ka, który równie¿ nieustannie szwankowa³.
Teoretycznie nie wolno tego robiæ (patrz
poni¿ej), ale komisja regatowa zezwoli³a
na taki manewr nie daj¹c za niego punk-
tów karnych, bo uzna³a, ¿e ma to zwi¹zek
ze wspomnianym bezpieczeñstwem za-
wodnika. Na szczê�cie wszelkie naprawy
uda³o siê na czas wykonaæ.

To wa¿ne, poniewa¿ start do kolejne-
go etapu wiod¹cego z Wellington do Pun-
ta del Este w Urugwaju planowany by³
na 6 lutego. Oznacza to, ¿e w chwili
ukazania siê tego numeru �Naszego MO-
RZA�, które jest patronem medialnym
startu Gutkowskiego w Velux 5 Oceans,
ju¿ od kilku dni powinien on byæ w mo-
rzu. Je�li po drodze nic siê Polakowi nie
przydarzy (odpukaæ!), na mecie trzecie-
go odcinka powinien pojawiæ siê na po-
cz¹tku marca.

Choæ trasa z Wellington do Punta del
Este liczy oko³o 5,8 tys. mil morskich i jest
o ponad tysi¹c mil krótsza ni¿ dwa po-
przednie odcinki regat, jej przep³yniêcie
nie bêdzie spacerkiem. ̄ eglarze przemie-
rzaæ bêd¹ wody Pacyfiku równie trudne

jak te, z którymi mieli do czynienia na tra-
sie z Cape Town do Wellington.

Na dodatek, bêd¹ musieli op³yn¹æ le-
gendarny Przyl¹dek Horn, zwany przez
ludzi morza Przyl¹dkiem Nieprzejedna-
nym. Jego pokonanie pod ¿aglami do
dzisiaj uchodzi za nie lada wyczyn, ze
wzglêdu na panuj¹ce tam niezwykle ciê¿-
kie warunki pogodowe.

W tej sytuacji niewielkim tylko pocie-
szeniem jest fakt, ¿e po dotarciu do Punta
del Este uczestnicy Velux 5 Oceans bêd¹
ju¿ mieli za sob¹ dwie trzecie z licz¹cej
ponad 30 tysiêcy mil morskich trasy.

7

Maciej Marczewski (w czerwonej kurtce) i Micha³ Miko³ajczak.

Przywitanie Gutka.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i www.operonracing.com.

i

Samotnik z zespo³em

Kiedy Gutek koñczy kolejny etap Ve-
lux 5 Oceans i wysiada na l¹d, dostaje,
jak mówi¹ jego najbli¿si wspó³pracowni-
cy, �³ódkowstrêtu�. Przez kilka dni stara
siê o niej nie my�leæ. Nic dziwnego po
miesi¹cu przebywania na jachcie. Kiedy
¿eglarz odpoczywa, na Operon Racing
wkracza dwójka ludzi odpowiedzialnych
za jego przygotowanie do kolejnego eta-
pu (na wiêcej osób nie pozwala regula-
min regat). To oni stanowi¹ techniczny
team polskiego ¿eglarza.

I bez przesady mo¿na powiedzieæ, ¿e
s¹ oni wspó³twórcami sukcesu Gutka. Je-
�li mo¿na do czego� przyrównaæ ich pra-
cê, to chyba tylko do tego, co robi¹ tech-
nicy na torze Formu³y 1. Jedzie oczywi-
�cie kierowca i to na niego spada ca³y
splendor, kiedy wygrywa, ale bez techni-
ków jego sukces by³by niemo¿liwy.

Ta bezcenna dwójka to Maciej Mar-
czewski i Micha³ Miko³ajczak. Maciej (w
�rodowisku znany bardziej jako �wistak)
ma 35 lat, pochodzi z Gdyni i tam miesz-
ka w przerwach miêdzy kolejnymi rega-
tami. Jest zawodowym ¿eglarzem, swe-
go czasu jednym z kilkunastu najlepszych
w Polsce. Urodzony gawêdziarz, wiecz-
nie �przyklejony� do telefonu, przez któ-
ry z równ¹ ³atwo�ci¹ rozmawia w kilku
jêzykach.

Micha³ (inaczej Majki, bo cudzoziem-
com ³atwiej to wymówiæ ni¿ jego imiê)
jest m³odszy od Macieja o piêæ lat. Uro-
dzony w Gdañsku, mieszka ze swoj¹ part-
nerk¹ i dziewiêciomiesiêczn¹ córk¹
w Gdyni. Jest kontrolerem lotów na gdañ-
skim lotnisku (podobnie jak ¿ona). Mniej

do�wiadczony ¿eglarsko od �wistaka,
powa¿ny, wa¿¹cy s³owa.

Ju¿ na pierwszy rzut oka widaæ, ¿e
panowie uzupe³niaj¹ siê znakomicie. Co
najwa¿niejsze, maj¹ pe³ne zaufanie Gut-
ka, którego obaj znaj¹ od wielu lat i z któ-
rym realizowali w przesz³o�ci ró¿ne inne
projekty. Zaufanie i dyskusja � to s³owa,
które powtarzaj¹ siê jak mantra w trakcie
rozmowy ze �wistakiem i Majkiem. Jak
mówi¹, potrafi¹ przez wiele dni zastana-
wiaæ siê nad jakim� szczegó³em technicz-
nym zwi¹zanym z jachtem, np. takim: na
która burtê powinien byæ skierowany wlew
paliwa ze zbiornika? Na praw¹ czy lew¹?

Okazuje siê, ¿e s¹ to szczegó³y nie-
zwykle istotne. Od nich zale¿eæ mo¿e nie
tylko miejsce na linii mety, ale tak¿e bez-
pieczeñstwo Gutka. Dlatego ³ódka musi
byæ perfekcyjnie przygotowana. W por-
cie etapowym Maciej i Micha³ przegl¹daj¹
jacht, myj¹ go, naprawiaj¹ szkody, wymie-
niaj¹ zu¿yty takielunek, w koñcu dokonuj¹
za³adunku. To nie³atwe zadanie, bo ³ódki
nie mo¿na wyslipowaæ. Musi pozostaæ na
wodzie. Tak to precyzuje niezwykle dro-
biazgowy regulamin regat. Okre�la nawet
dozwolon¹ ilo�æ ¿arówek, które mog¹ byæ
zamontowane na jachcie. Ka¿de odstêp-
stwo od przepisów jest nie tylko nie fair
w stosunku do innych zawodników, jest tak-
¿e karane punktami karnymi.

Listê rzeczy do zrobienia na jachcie
w porcie etapowym �wistak i Majki do-
staj¹ jeszcze przed dotarciem tam Gutka.
¯eglarz pozostaje w sta³ym kontakcie ze
swoim teamem technicznym. Na ³ódce
jest komplet instrukcji opisuj¹cych dzia-
³anie ka¿dego z urz¹dzeñ. Team dyspo-
nuje takim samem kompletem, a tak¿e

zdjêciami urz¹dzeñ. U³atwia to ich ewen-
tualn¹ naprawê w trakcie rejsu.

- �miejemy siê nieraz, ¿e idealnie by
by³o, aby�my mieli na l¹dzie drugi taki
sam jacht, jakim p³ynie Gutek - mówi
Marczewski. - Wtedy mogliby�my mu
pomagaæ, jak to robili w filmie �Apollo
11�, gdzie NASA mia³a na ziemi drug¹,
identyczn¹ kapsu³ê jak ta, w której prze-
bywali astronauci i w niej odtwarzali wa-
runki z kosmosu.

Ale i bez tego sobie radz¹. Jak mówi
�wistak, obs³ugê techniczn¹ Operon Ra-
cing u³atwia fakt, ¿e Gutek potrafi sam
naprawiæ na nim niemal wszystko, je�li
tylko ma w zasiêgu m³otek i �rubokrêt.

- Jak MacGyver - kwituje �wistak.
Zajmowanie siê jachtem bior¹cym

udzia³ w takich regatach jak Velux 5 Oce-
ans, wymaga od teamu Gutka ca³odobo-
wej gotowo�ci. Jeszcze bardziej zaanga¿o-
wani, choæ trudno sobie to wyobraziæ,
musz¹ byæ jego cz³onkowie w porcie eta-
powym. Obaj panowie nie traktuj¹ jednak
udzia³u w tym projekcie jak zwyk³ej pracy.

- To jest pasja. A my jeste�my waria-
tami oddaj¹cymi siê tej pasji - t³umaczy
Miko³ajczak z b³yskiem w oczach. - Je�li
jest problem, nie pytamy ile nam dasz za
jego usuniêcie, tylko - na kiedy to trzeba
zrobiæ.

Tomasz Falba

Gutek z Bradem Van Liew, który przyszed³ go przywitaæ.
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