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Ze Zbigniewem Gutkowskim o regatach Velux 5 Oceans
i planach na przysz³o�æ rozmawia Tomasz Falba

do Sopotu
Zapraszam
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- Woda sodowa uderzy³a ci ju¿ do
g³owy?

- Jezu, mam nadziejê, ¿e nie.
- A czujesz siê bohaterem?
- Nie. W ¿adnym razie. Nie czujê,

¿ebym zrobi³ co� bohaterskiego.
- Jak to? Jeste� pierwszym Pola-

kiem, który wzi¹³ udzia³ w samot-
nych regatach dooko³a �wiata, ukoñ-
czy³e� je i na dodatek zaj¹³e� drugie
miejsce. Jeste� czwartym Polakiem,
który samotnie op³yn¹³ Horn i jedy-
nym, który tego dokona³ w regatach.
Jeste� tak¿e jednym z kilkunastu pol-
skich ¿eglarzy, którzy w ogóle op³y-
nêli ziemiê pod ¿aglami. Chyba wy-
starczy, aby czuæ siê bohaterem?

- Byæ mo¿e, ale nie dla mnie. ̄ eglujê
od dzieciñstwa. To moja pasja. Taka na
ca³e ¿ycie. Ca³y czas albo planujê p³ywa-
nie, albo p³ynê. Udzia³ w regatach Velux
5 Oceans by³ dla mnie kolejnym wyzwa-
niem i marzeniem zarazem. Uda³o mi siê
je zrealizowaæ. To jeszcze nie jest boha-
terstwo.

- Dobra. Bez w¹tpienia by³e� jed-
nak gwiazd¹ regat. Teraz oblegaj¹ ciê
media, wystêpujesz w telewizji. Ce-
lebryta zrobi³ siê z ciebie pe³n¹
gêb¹...

- Nie by³em, nie jestem i nie bêdê
celebryt¹. By³em, jestem i bêdê ¿egla-
rzem. Takie mamy czasy, ¿e trzeba siê
pokazywaæ w mediach. Ale, uwierz mi,
milion razy wolê byæ sam na pok³adzie
swojego jachtu, gdzie� daleko na oceanie,
ni¿ staæ przed kamer¹. Rozumiem, ¿e to
konieczne i staram siê temu sprostaæ. Nie
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unikam mediów. Ale maj¹c do wyboru
regaty czy program telewizyjny, wybra³-
bym regaty. Bez zastanowienia.

- Podczas regat Velux 5 Oceans
spotka³a ciê masa nieszczê�æ. Nie-
ustannie zmaga³e� siê z awariami,
dosta³e� wiatrakiem po g³owie, z³a-
ma³e� ¿ebro. Pech, niedostateczne
przygotowanie ³ódki, czy brak do-
�wiadczenia?

- Odpowiem po kolei. Pech: nie s¹-
dzê, ¿eby dotyka³ mnie bardziej ni¿ in-
nych. Jak by³o widaæ w trakcie wy�cigu,
mam raczej wiêcej szczê�cia. Nieprzygo-
towanie ³ódki: jacht zawsze mo¿e byæ
lepiej przygotowany, awarie zdarza³y siê
nie tylko mnie. Na oceanie jak to na oce-
anie, wszystko siê mo¿e przytrafiæ. Dzi-
siaj pewnie niektóre rzeczy bym lepiej
zrobi³ ni¿ przed regatami Velux 5 Oce-
ans. Ale Operon Racing, pomimo wszyst-
kich usterek, które siê na nim wydarzy³y,
sprawowa³ siê znakomicie. Od Hornu
p³yn¹³em z uszkodzonym kilem. I pomi-
mo tego zaj¹³em drugie miejsce w klasy-
fikacji generalnej. Wszystko mo¿na po-
wiedzieæ o tym jachcie, ale nie to, ¿e to
z³a ³ódka. Brak do�wiadczenia: tylko co
to znaczy? Zanim wystartowa³em, mia³em
na koncie za³ogowy wy�cig dooko³a �wia-
ta. Z pewno�ci¹ wiêc mia³em pojêcie co
to takiego op³yn¹æ glob. Niewielu ¿egla-
rzy w Polsce mog³oby siê pochwaliæ ta-
kim do�wiadczeniem.

- Który moment regat by³ najtrud-
niejszy?

- A który nie by³? Tylko ci, którzy oso-
bi�cie zmierzyli siê z takim wyzwaniem

jak samotne regaty dooko³a �wiata wiedz¹
o czym mówiê. W czasie takiego wy�ci-
gu wszystko jest trudne. Brak snu, k³o-
poty techniczne, samotno�æ, pogoda.
Mo¿na by wymieniaæ bez koñca. Wa¿ne
jednak nie s¹ k³opoty, tylko to czy potra-
fisz sobie z nimi poradziæ. Ja jako� dawa-
³em radê. W ani jednym momencie nie
mia³em ochoty zrezygnowaæ.

- Najbardziej radosny wydawa³e�
siê op³ywaj¹c Horn. Nie by³e� tak za-
dowolony nawet po zakoñczeniu
ostatniego etapu. Dlaczego?

- Horn � Mount Everest ¿eglarstwa.
To bana³ oczywi�cie, ale prawdziwy. To
by³ mój drugi Horn w ¿yciu, ale op³yniê-
cie go samotnie smakuje sto razy lepiej
ni¿ za³ogowe. Na dodatek mia³em piêkn¹
pogodê, wymarzone warunki. No i po-
czu³em ulgê. Skoñczy³ siê Ocean Po³u-
dniowy, zaczyna³ Atlantyk, najgorszy etap
mia³em za sob¹. P³yn¹³em do domu. By³o
siê z czego cieszyæ.

- Niektórzy polscy ¿eglarze s¹ bo-
haterami tylko jednego rejsu. Potem
nie notowali ju¿ sukcesów. Czy ty
tak¿e zamierzasz byæ bohaterem jed-
nego rejsu?

- Nie ma mowy. Mam 38 lat i kupê
czasu, aby zrobiæ co� jeszcze. Nie zamie-
rzam spocz¹æ na laurach prowadz¹c szkó³-
kê ¿eglarsk¹ i wspominaæ regaty Velux 5
Oceans. To nie w moim stylu.

- Czy to wynika z poczucia niespe³-
nienia? Wielu uwa¿a, ¿e regaty Velux
5 Oceans to druga liga. Chcia³by�
zagraæ w pierwszej? Wystartowaæ np.
w Vendee Globe?

Operon Racing, pomimo wszystkich usterek,
które siê na nim wydarzy³y, sprawowa³ siê znakomicie.
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- Ci którzy tak twierdz¹, nie wiedz¹
co mówi¹. W samotniczym ¿eglarstwie
oceanicznym nie ma pierwszej i drugiej
ligi. Velux 5 Oceans i Vendee Globe to
dwie zupe³nie ró¿ne imprezy. Nie mo¿-
na ich porównywaæ. Obie s¹ tak samo
trudne. Niektórzy powiedz¹, ¿e Vendee
Globe s¹ trudniejszym wy�cigiem ni¿
Velux 5 Oceans, bo to s¹ regaty bez za-
wijania do portów. Ale dla mnie na przy-
k³ad ³atwiejsze by³oby p³yniêcie non stop
ni¿ piêciokrotny start i finisz, jak to by³o
w Velux 5 Oceans. Przypomnê tylko, ¿e
chêæ startu w Velux 5 Oceans zg³osi³o 17
¿eglarzy. Wystartowa³o piêciu, zakoñczy-
³o czterech. To chyba nie �wiadczy
o ³atwo�ci tego wy�cigu.

- Ale konkretnie. Do jakiego pro-
jektu bêdziesz siê teraz przygotowy-
wa³?

- Zastanawiam siê. Mam kilka pomy-
s³ów. Póki co na ¿aden siê jeszcze nie
zdecydowa³em.

- Jak nie wiadomo o co chodzi,
zwykle chodzi o pieni¹dze...

- To prawda. Realizacja jakiegokolwiek
projektu w ¿eglarstwie oceanicznym wy-
maga du¿ych pieniêdzy. Zamierzam
w nim zostaæ, wiêc ich potrzebujê.
Wszystko zatem zale¿y od tego, czy
w przysz³o�ci znajdê odpowiednich spon-
sorów. Przy regatach Velux 5 Oceans
moim sponsorem jest Wydawnictwo Pe-
dagogiczne Operon z Gdyni.

- My�lisz, ¿e twój sukces wp³ynie
na sponsoring ¿eglarski w Polsce? ̄ e
polskie firmy otworz¹ kieszenie
przed ¿eglarzami?

- By³oby �wietnie, aczkolwiek nie
przeceniam swoich zas³ug w tym tema-
cie. Cieszê siê jednak, ¿e mogê siê przy-
s³u¿yæ popularyzacji ¿eglarstwa oceanicz-
nego w naszym kraju.

- Kiedy zg³osi³e� siê do regat Ve-
lux 5 Oceans, dla ich organizatorów
by³e� chyba trochê egzotycznym cz³o-
wiekiem. My�lisz, ¿e twój wystêp za-
chêci ich do zapraszania kolejnych
¿eglarzy z Polski?

- Mam nadziejê, ¿e tak. Wielu ludzi w Eu-
ropie ci¹gle uwa¿a Polaków za rolników,
wielu nie wie nawet, ¿e nasz kraj ma dostêp
do morza. Je�li mog³em co� w tym stereoty-
pie zmieniæ, jestem z tego dumny.

- Duma dum¹, ale jak przyjdzie co
do czego i pojawi siê sponsor z zagra-
nicy, pop³yniesz pod bander¹ kraju,
z którego pochodzi.

- Pewnie tak, ale to nie bêdzie prze-
cie¿ przeszkadza³o mi czuæ siê Polakiem
i mówiæ o tym.

- Czy taki wyczyn jak np. samotne
op³yniêcie �wiata non stop, który te-
raz realizuje Tomasz Cichocki, a zamie-
rza Roman Paszkê, te¿ ciê interesuje?

- Bardziej bicie rekordu w samotnym
rejsie wokó³ globu. Ale nie mówiê nie na
jakiekolwiek pomys³y.

- Co by� poradzi³ wszystkim tym,
którzy chcieliby w Polsce pój�æ two-
im �ladem?

- Przede wszystkim powodzenia
w szukaniu �róde³ finansowania, czyli
sponsorów. Po drugie determinacji w dzia-
³aniu i po trzecie, konsekwencji w d¹¿e-
niu do celu. Najtrudniejszy jest etap l¹do-
wy. P³yniêcie to ju¿ sama przyjemno�æ.

- Gdzie kibice bêd¹ ciê mogli spo-
tkaæ?

- Je�li Operon Racing bêdzie akurat
w kraju, to najpewniej w marinie w Sopo-
cie, który jest jego portem macierzystym.
Serdecznie zapraszam!

- �Nasze MORZE� by³o patronem
medialnym twojego startu w rega-
tach Velux 5 Oceans. Czy mo¿emy
og³osiæ naszym Czytelnikom, ¿e bê-
dziemy tak¿e towarzyszyæ ci w kolej-
nych projektach?

- Jak najbardziej. Wykonali�cie swoj¹
robotê na 200 procent! By³o mi mi³o go-
�ciæ na waszych ³amach.

Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i www.operonracing.com.

i
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- Mam 38 lat i kupê
czasu, aby zrobiæ co�
jeszcze. Nie zamierzam
spocz¹æ na laurach.
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