
Gutkowski
Na k³opoty...

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

�Gdzie jest granica pecha?� - pyta³ Zbigniew �Gutek�
Gutkowski podczas czwartego etapu regat samotników
dooko³a �wiata Velux 5 Oceans. Awarie i z³amane
¿ebro zmusi³y go do  przystanku w Fortalezie.
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 Gutek na mecie w Charleston.
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bólowe i jest lepiej. Przez pierwsze 24
godziny mia³em ogromne trudno�ci z od-
dychaniem. Alternator, który s³u¿y do
³adowania akumulatorów przesta³ dzia³aæ.
Rozebra³em go, ¿eby siê dowiedzieæ co
i jak jest �le. Okaza³o siê, ¿e miedziane
druty s¹ popalone i ceramiczne izolatory
szlag trafi³. Z przewodami po kilku go-
dzinach da³em sobie radê, ale ceramiki
na jachcie nie mam. Zosta³o mi ³adowa-
nie awaryjne z alternatora silnika. Tyle, ¿e
pr¹d ³adowania jest ma³y i trzeba u¿ywaæ
silnika piêæ razy d³u¿ej, czyli zu¿ywaæ piêæ
razy wiêcej paliwa, którego nie mam. Dzi-
siaj z³ama³ siê bukszpryt. Nie wiem czy
mo¿na to jako� naprawiæ. Krótko sumuj¹c,
w dwóch s³owach - jest �le. Tak alarmo-
wa³ Gutek z pok³adu swojego jachtu.

Sytuacja nie by³a weso³a. Alternatora
nie by³o mo¿na naprawiæ, bukszpryt Gu-
tek jako� po³ata³ wi¹¿¹c prowizorycznie
sznurkami, ale najgro�niejsze by³y obra¿e-
nia, których dozna³ podczas upadku. Po-
mimo tego, Polak postanowi³ dalej p³yn¹æ.

Niestety, 8 kwietnia, przela³a siê cza-
ra goryczy. Gutek by³ zmuszony poin-
formowaæ komisjê regatow¹ o kolejnej
powa¿nej awarii. Tym razem urwa³o siê
górne mocowanie g³ównego sztagu � jed-
nej z trzech stalowych lin utrzymuj¹cych
maszt w pionie. Nie by³o mo¿liwo�ci na-
prawy. Bez tego za� Gutkowi grozi³a utra-
ta masztu. Na dodatek odczuwa³ coraz
wiêkszy ból st³uczonych ¿eber. Polak nie-
raz udowodni³, ¿e jest sportowcem
z prawdziwego zdarzenia i umie walczyæ
do koñca. Obca mu jest jednak bezsen-
sowna brawura. Podj¹³ jedyn¹ w tej sytu-
acji s³uszn¹ decyzjê. Postanowi³ zawin¹æ
do Fortalezy, aby dokonaæ napraw i prze-
�wietliæ ¿ebra.

- Bêdê pó�niej w Charleston, ale
prawdopodobnie nie by³bym w stanie
wyprzedziæ kogokolwiek z aktualnymi
uszkodzeniami - mówi³ Gutek zaraz po
og³oszeniu swojej decyzji. - Teraz moim
najwa¿niejszym zadaniem jest utrzymaæ
³ódkê w ca³o�ci, ¿eby dop³yn¹æ i móc
wystartowaæ do ostatniego etapu do La
Rochelle.

¯ebra odpoczywaj¹

Dwa dni pó�niej Polak zawin¹³ do
Fortalezy, któr¹ zna³ osobi�cie, bo by³ tam
ju¿ dziesiêæ lat temu wraz z za³og¹ War-
ty-Polpharmy, która te¿ zawinê³a tam
wtedy po awarii. Postój techniczny w Bra-
zylii nie poci¹gn¹³ za sob¹ ¿adnych kon-
sekwencji w postaci punktów karnych.
Taka sytuacja jest dozwolona regulami-

nem regat Velux 5 Oceans. Gutkowski
móg³ pozostaæ w porcie tyle czasu, ile
potrzebowa³ na dokonanie napraw, byle
tylko zd¹¿y³ na czas do Charleston na start
do ostatniego etapu wy�cigu, który za-
planowano na 14 maja.

Pierwsze co Gutek zrobi³ po zej�ciu
na l¹d to wizyta u lekarza. Sprawa okaza-
³a siê bardziej powa¿na ni¿ mu siê wyda-
wa³o. Prze�wietlenie wykaza³o z³amanie
i pêkniêcie ¿ebra. Wed³ug lekarza najle-
piej by by³o, ¿eby ¿eglarz przele¿a³ trzy
tygodnie w ³ó¿ku jak najmniej siê rusza-
j¹c. Inaczej z³amane ¿ebro mog³o prze-
biæ p³uco albo serce. A nie trzeba du¿ej
wyobra�ni, aby u�wiadomiæ sobie co by
siê mog³o wtedy staæ.

Polak, po raz kolejny, musia³ podj¹æ
trudn¹ decyzjê. Postanowi³ zostaæ w For-
talezie przez kilka dni, aby daæ czas
¿ebrom odpocz¹æ i dokonaæ wszystkich
niezbêdnych napraw.

- Je¿eli poczekam tutaj 10 dni, to ni-
czego nie zmieni - t³umaczy³ Gutek. Je�li
chodzi o punktacjê w tym etapie, nadal
bêdê czwarty. Ale nie bêdê a¿ tak bardzo
ryzykowa³ swojego ¿ycia. Bêdê te¿ móg³
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Naprawdê nic nie zapowiada³o serii
nieszczê�æ, które spotka³y Polaka po
wyp³yniêciu z Punta del Este do Charle-
ston. Mia³ to byæ etap trudny technicz-
nie, ale spokojniejszy (przynajmniej pod
wzglêdem warunków pogodowych) od
tego co dzia³o siê w trakcie ¿eglugi po
Oceanie Po³udniowym. I choæ Gutek
wyruszy³ z Urugwaju z uszkodzonym
w poprzednim etapie kilem, którego nie
uda³o mu siê naprawiæ, by³ dobrej my�li.
Liczy³ nawet, ¿e utrzyma drugie miejsce
w klasyfikacji generalnej jakie zajmowa³
do tej pory.

Pocz¹tkowo sz³o dobrze. Gutek p³yn¹³
na trzeciej albo drugiej pozycji. Wszyst-
ko zmieni³o siê po przekroczeniu równi-
ka. Zwiastunem nieszczê�æ okaza³ siê
upa³, który bardzo utrudnia³ ¿ycie ¿egla-
rzowi.

- Warunki ¿yciowe na wodzie to istne
piek³o. Ka¿dego ranka, jak s³oñce wstaje
my�lê sobie, ¿e znowu diab³y przysz³y
do pracy i bêd¹ dorzucaæ opa³ do pieca -
stara³ siê ¿artowaæ Gutek. - Gor¹c jest nie
do wytrzymania. Tak w �rodku, jak i na
zewn¹trz ³ódki. Temperatura wody ma
35,5°C. Nie ma jak siê och³odziæ. Istne
tortury. A �wiadomo�æ tego, ¿e jeszcze
pozosta³o 3500 mil morskich w podob-
nych temperaturach jest straszna. Z pe³n¹
odpowiedzialno�ci¹ stwierdzam, ¿e Oce-
an Po³udniowy bywa przyjemniejszy dla
cz³owieka.

Potem by³o tylko gorzej. Najpierw na
Operon Racing dosz³o do wypadku. Gu-
tek upad³ i poturbowa³ sobie ¿ebra. Do
tego popsu³ siê alternator, a na koñcu
pêk³ bukszpryt.

Alarm z pok³adu

- Podczas refowania zmy³o mnie do
kokpitu na tyle fatalnie, ¿e mam chyba
pêkniête ¿ebro. Biorê tabletki przeciw-

...w koñcu z³ama³ siê ca³kowicie.

Po³atany przez Gutka bukszpryt...

Wielkanoc na Operon Racing.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i www.operonracing.com.

i

naprawiæ usterki na Operon Racing, czyli
bukszpryt, mocowanie sztagu i alternator.
Chcê te¿ porozmawiaæ z w³a�cicielami tu-
tejszej stoczni na temat mo¿liwo�ci na-
prawy kila, bo w Charleston ju¿ pewnie
nie bêdzie na to czasu.

Aby pokonaæ dystans ok. 3200 mil
morskich, jakie dziel¹ Fortalezê w Brazy-
lii od mety czwartego etapu w Charleston,
w Po³udniowej Karolinie w USA, potrze-
ba oko³o 18 dni ¿eglugi ze �redni¹ prêd-
ko�ci¹ 200 mil morskich na dobê. Gutek
zapewni³, ¿e w tym czasie dop³yniêcie
do USA jest mo¿liwe bez zbêdnego ryzy-
ka i nacisku na wynik.

Jak postanowi³, tak zrobi³. Przy pomo-
cy mieszkaj¹cych w Fortalezie Polaków
i cz³onka swojego zespo³u brzegowego
Macieja Marczewskiego zwanego ��wista-
kiem�, Gutkowi uda³o siê naprawiæ buksz-
pryt, alternator i mocowanie sztagu. Ope-
ron Racing zosta³ przywrócony do stanu
u¿ywalno�ci i 21 kwietnia Gutek móg³
ponownie wyruszyæ w morze. Przez
wiêkszo�æ trasy wszystko sz³o dobrze.
Wielkanoc minê³a spokojnie, a deszcz
urz¹dzi³ Gutkowi prawdziwy �lany ponie-

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

dzia³ek�. Wydawa³o siê, ¿e seria nie-
szczê�æ siê skoñczy³a. Niestety, na 500
mil morskich przed met¹ dosz³o do ko-
lejnej powa¿nej awarii.

 - Wiele dni p³yn¹³em na genakerze,
testowa³em bukszpryt do�æ solidnie, nic
siê nie dzia³o, pomimo silnego wiatru -
opowiada Gutek. - Nagle zobaczy³em
pêkniêcie po lewej stronie. P³yn¹³em
dalej, bo wygl¹da³o to wci¹¿ dosyæ stabil-
nie. Wiatr siê zmieni³,  zrzuci³em gena-
kera, a potem zaczê³o co� stukaæ. My�la-
³em, ¿e to jakie� porwane sieci albo co�
podobnego. W koñcu znalaz³em �ród³o
d�wiêku. Bukszpryt u³ama³ siê prawdo-
podobnie pod w³asnym ciê¿arem - nic
nie by³o do niego przyczepione, roler
foka jest zamocowany do kosza dziobo-
wego. Tam w³a�nie nast¹pi³o z³amanie -
na po³¹czeniu dzioba z bukszprytem.
Bukszpryt wyci¹gn¹³em, schowa³em.
W sumie dobrze, ¿e sta³o siê to teraz, a nie
na nastêpnym etapie, wiedzia³em, ¿e to
trzeba sprawdziæ. To, co zosta³o zrobio-
ne w Fortalezie zosta³o zrobione solidnie,
ale z³ama³o siê w innym miejscu, przy
samym po³¹czeniu z kad³ubem. Tym ra-
zem nic nie mogê z tym zrobiæ, nawet
jakbym chcia³, to znacznie trudniejsze ni¿
w poprzednim przypadku.

Bez szans na naprawê

Na szczê�cie do Charleston dotar³a ju¿
wtedy ekipa techniczna, która od razu
rozpoczê³a przygotowywaæ wszystko do
jak najszybszej naprawy uszkodzonej czê-
�ci jachtu, by ³ódka by³a gotowa do star-
tu do ostatniego etapu regat Velux 5 Oce-
ans. Sam Gutek pojawi³ siê tam 5 maja
o godz. 7.20 czasu polskiego (1.20 lokal-
nego). Je�li znowu nie wydarzy siê nic
szczególnego, na chwilê przed ukazaniem
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siê na rynku tego numeru �Naszego MO-
RZA�, Polak powinien zmierzaæ do La
Rochelle.

Nawet w Charleston nie ma szans na
naprawê uszkodzonego kila, którego nie
uda³o siê wyremontowaæ w Fortalezie.
Gutek bêdzie wiêc musia³ p³yn¹æ z nim
a¿ do mety we Francji. Stawia go to
w trudnej sytuacji, bo w klasyfikacji ge-
neralnej dogoni³ go Kanadyjczyk Derek
Hatfield. Obaj ¿eglarze maj¹ tak¹ sam¹
ilo�æ punktów i razem zajmuj¹ drugie
miejsce. Zapowiada siê wiêc pasjonuj¹cy
wy�cig.

Gutek chcia³by go oczywi�cie wygraæ,
ale najwa¿niejsze jest bezpieczne dotar-
cie do La Rochelle. Ma o co walczyæ. Je�li
mu siê to uda, bêdzie jedynym Polakiem,
który nie tylko wzi¹³ udzia³, ale tak¿e
zakoñczy³ regaty samotników dooko³a
�wiata. Po dotarciu do francuskiego portu
zamknie pêtlê wokó³ ziemi. Mia³ na to
szansê ju¿ w tym etapie, ale k³opoty, któ-
rych do�wiadczy³ po drodze uniemo¿li-
wi³y to. Bêdzie dziewi¹tym polskim ¿egla-
rzem, któremu siê to uda podczas samot-
nego rejsu.

Warto przy okazji dodaæ, ¿e mi³e wie-
�ci dotar³y do Gutka z Polski. W kraju
ukaza³a siê ksi¹¿ka Petera Nicholsa �Wy-
prawa szaleñców�, opowiadaj¹ca o pierw-
szych regatach samotników dooko³a �wia-
ta bez zawijania do portów, do której
przedmowê napisa³ Gutek (patrz �Morze
ksi¹¿ek� str. 59)

Tomasz Falba

Podczas przedostatniego etapu regat Velux 5
Oceans Gutkowi da³ siê we znaki upa³.

Zdjêcie ¿eber Gutka
z widocznymi obra¿eniami.

Operon Racing
przycumowany
w Fortalezie.
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