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rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

Do trzeciego, wiod¹cego z Wellington
w Nowej Zelandii do Punta del Este
w Urugwaju, etapu regat Velux 5 Oceans
zawodnicy wystartowali 6 lutego. Poko-
nanie licz¹cego prawie 6 tysiêcy mil mor-
skich odcinka, zajê³o im nieca³y miesi¹c.
Pierwszy na mecie zameldowa³ siê Ame-
rykanin Brad Van Liew, przez ca³y czas
pewnie prowadz¹cy stawkê.

Kolejno�æ pozosta³ej trójki ustali³a siê
dopiero na finiszu wy�cigu, do którego
dosz³o 3 marca. Wszystko rozstrzygnê³o
siê dos³ownie na ostatnich metrach. Gu-
tek wyprzedzi³ Brytyjczyka Christophera
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Wielki
Zbigniew

Po nieprawdopodobnie emocjonuj¹cej koñcówce,
na metê w Punta del Este Zbigniew Gutkowski dotar³

jako drugi. Najwiêkszym jednak wydarzeniem
tego etapu regat Velux 5 Oceans by³o op³yniêcie Hornu.

Gutek sta³ siê czwartym Polakiem, któremu
uda³o siê tego dokonaæ samotnie pod ¿aglami

i pierwszym, który to zrobi³ w regatach.

Stanmore-Majora zaledwie o 40 sekund!
Pokaza³, ¿e mo¿na pokonaæ konkuren-
cjê nawet dysponuj¹c gorszym i zepsu-
tym sprzêtem (czytaj ni¿ej).

- To drugie miejsce jest trzy razy lep-
sze ni¿ dwa poprzednie razem - mówi³
polski ¿eglarz zaraz po zej�ciu na l¹d. -
Wyj�æ z czwartego miejsca na drugie po
tych wszystkich k³opotach, jakie mia³em,
to smakuje zupe³nie inaczej.

Fina³ trzeciego etapu regat Velux 5
Oceans to najkrótszy finisz w historii tego
rodzaju samotnych wy�cigów. Czterech
zawodników, po pokonaniu ponad 6 ty-

siêcy mil morskich, w drodze przez Oce-
an Po³udniowy i wokó³ przyl¹dka Horn,
dop³ynê³o do mety w mniej ni¿ 48 go-
dzin, a ostatnia trójka na przestrzeni nie-
ca³ych 80 minut.

Ostatecznie, generalna klasyfikacja
przedstawia siê obecnie nastêpuj¹co:
pierwsze miejsce - Amerykanin Brad Van
Liew na jachcie Le Pingouin, drugie miej-
sce - Zbigniew Gutkowski na Operon
Racing, trzecie - Kanadyjczyk Derek
Hatfield na Active House i czwarte - Bry-
tyjczyk Christopher Stanmore-Major na
jachcie Spartan.
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Z okazji op³yniêcia Hornu
Gutek zapali³ cygaro.

W drodze na Horn.
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rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

Po dotarciu do Punta del Este ¿egla-
rze maj¹ za sob¹ dwie trzecie trasy do-
oko³a �wiata. Start do nastêpnego etapu
(o d³ugo�ci 5,7 tys. mil morskich), które-
go meta znajduje siê w Charleston w USA,
zaplanowany jest na 27 marca.

Kil stuka do Gutka

Trzeba przyznaæ, ¿e to by³ najbardziej
obfituj¹cy w wydarzenia etap z dotychcza-
sowych i to nie tylko ze wzglêdu na nie-
zwyk³y fina³. Szczególnie dla polskiego
¿eglarza. Ju¿ kilkana�cie godzin po star-
cie Operon Racing mia³ niespodziewa-
ne, bliskie �spotkanie� z dryfuj¹cym
pniem drzewa, które o ma³y w³os nie
skoñczy³o siê �le.

- Na trzy godziny przed wschodem
s³oñca jecha³em na zestawie drugi ref i so-
lent, czyli du¿y fok- mówi Gutek. - Chcia-
³em siê przespaæ. Nagle uderzy³em w co�,
bardzo mocno. My�la³em, ¿e to kontener,
bo ³ódka siê do�æ gwa³townie zatrzyma-
³a, by³ taki g³uchy d�wiêk. Na pocz¹tku
zupe³nie nie wiedzia³em, o co chodzi.
Obejrza³em wszystko, sprawdzi³em
w �rodku, czy nie ma przecieków, nie
by³o, postawi³em genakera, bo fajnie wia-
³o, ale Operon dalej ciê¿ko p³yn¹³, ju¿
znowu zacz¹³em my�leæ, ¿e to samoster
(Gutek mia³ z nim problemy podczas dru-
giego etapu � red.). Potem wzesz³o s³oñ-
ce, wyszed³em na pok³ad, zacz¹³em zno-
wu ogl¹daæ. Kiedy zatrzyma³em siê do
wiatru, zobaczy³em du¿y pieñ, bardzo
d³ugi, jedna czê�æ wysta³a a¿ za rufê, wiêc
mia³a jakie� 10-15 metrów d³ugo�ci. Z pó³
godziny cofa³em jacht, ¿eby siê tego po-
zbyæ, a¿ w koñcu spad³o. Jakbym ci¹gn¹³
co najmniej du¿ego wieloryba.

Na pierwszy rzut oka wydawa³o siê, ¿e
jacht nie ucierpia³. Okaza³o siê jednak, ¿e
tak nie jest. Kilka dni potem, po przej�ciu
gwa³townego sztormu, Gutek zg³osi³ ko-
misji regatowej, ¿e s³yszy g³uche stukanie.
Szukaj¹c �ród³a niepokoj¹cych d�wiêków
odkry³, ¿e jeden ze sworzni ³¹cz¹cych kil
jachtu z kad³ubem jest lu�ny. Przyczyn¹
by³o prawdopodobnie uszkodzenie meta-
lowej czê�ci systemu mocowania kila utrzy-
muj¹cej sworzeñ we w³a�ciwym po³o¿e-
niu. W wyniku tego, wa¿¹cy oko³o czte-
rech ton kil, porusza³ siê w swojej górnej
czê�ci. Ten ruch powodowa³ stukanie, któ-
re s³ysza³ Gutek w momencie, gdy jacht
z du¿¹ prêdko�ci¹ uderza³ w fale.

- Przestraszy³em siê na pocz¹tku bar-
dzo - opowiada ¿eglarz. - Wys³ucha³em
jednak opinii fachowców, w tym projek-
tanta jachtu i postanowi³em, pomimo
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wszystko, kontynuowaæ wy�cig. Ustawi-
³em kil w najbardziej dogodnej pozycji.
Na szczê�cie wytrzyma³.

Sytuacja by³a powa¿na. Odpadniêcie
kila oznacza³oby koniec udzia³u Polaka
w regatach i mog³o powa¿nie zagroziæ
jego bezpieczeñstwu. O sytuacji zosta³y
poinformowane chilijskie s³u¿by ratowni-
cze. Tymczasem Gutek przep³ywa³ przez
najbardziej odludne rejony Oceanu Po³u-
dniowego. Na dodatek zbli¿a³ siê do le-
gendarnego Przyl¹dka Horn, jednego
z najburzliwszych miejsc na �wiecie. Jego
pokonanie uznawane jest za ¿eglarski
Mount Everest.

Historyczny Horn

Gutek móg³ siê obawiaæ Hornu. Dru-
gi raz mia³ siê znale�æ w tym miejscu.
Pierwszy raz by³ tam dziesiêæ lat temu na
pok³adzie Warty-Polpharmy, która bra³a
udzia³ w milenijnych regatach dooko³a
�wiata wielokad³ubowców The Race.
Tamto spotkanie z Przyl¹dkiem Nieprze-
jednanym nie by³o przyjemne.

- Pamiêtam, ¿e by³a bardzo kiepska
pogoda - opowiada Gutek. - Akurat wte-
dy, kiedy mijali�my Horn nie mia³em
wachty, ale ch³opaki mnie obudzili, ¿eby
chocia¿ zdjêcie zrobiæ. Pamiêtam, ¿e Hor-
nu nie by³o za bardzo widaæ, bo by³a bar-
dzo du¿a mg³a, pada³ deszcz i znajdowa-
li�my siê w �rodku du¿ego ni¿u, który
pó�niej przyniós³ nam wiatry powy¿ej stu
wêz³ów. Horn to by³ wtedy ostatni od-
dech przed najwiêksz¹ walk¹ o ¿ycie, jak¹
mieli�my zaraz potem. Wspomnienie nie
do koñca fantastyczne.

Tym razem jednak Horn postanowi³
oszczêdziæ Polka. Sta³o siê co� fantastycz-
nego, czego nikt siê nie spodziewa³. 23
lutego 2011 roku o godz. 17.45 UTC przy-
l¹dek zosta³ przez niego op³yniêty w nie-
zwyk³ych, jak na to miejsce warunkach
pogodowych. Kiedy zadzwonili�my do
Gutka (�Nasze MORZE� jest patronem
medialnym jego wystêpu w Velux 5 Oce-
ans), aby pogratulowaæ sukcesu, jeszcze
widzia³ Horn, który mija³ lew¹ burt¹ w od-
leg³o�ci oko³o mili morskiej.

- Czuje siê zaje...e! - nie kry³ wzrusze-
nia i entuzjazmu polski ¿eglarz. - Jest piêk-
na pogoda, niebieskie niebo bez ¿adnej
chmurki, �wieci s³oñce i wieje tylko kilka
wêz³ów wiatru. Jak na Zatoce Gdañskiej
w letnie popo³udnie. Zapomnia³em

Gor¹ce powitanie Gutka z ¿on¹ Eliz¹.
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Ostatnie metry trzeciego etapu regat Velux 5 Oceans.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i www.operonracing.com.

i

o wszystkich stresach ostatnich kilku dni
� o sztormach, k³opotach z kilem. Co� nie-
samowitego!

Dope³nieniem tego, niemal idyllicz-
nego obrazka, by³o stadko delfinów, któ-
re pojawi³o siê obok Operon Racing i fre-
gata, która pod pe³nymi ¿aglami tak¿e
op³ywa³a Horn. Zgodnie ze zwyczajem,
dla uczczenia tej chwili, Gutek wypali³
zabrane z Wellington, specjalnie na
tê okazjê, cygaro.

Zbigniew Gut-
kowski jest pierw-
szym Polakiem,
który bierze udzia³
w wokó³ziemskich
regatach samotni-
ków (Velux 5 Oceans
s¹ najstarsz¹ tego ro-
dzaju imprez¹). I ju¿
samo to wystarczy³o-
by, aby na sta³e zapi-
saæ siê w anna³ach pol-
skiego ¿eglarstwa. Po
przej�ciu Przyl¹dka Horn
jeszcze bardziej jednak
wchodzi do historii.

Po zakoñczeniu Gutek
wejdzie do ekskluzywne-
go grona zaledwie dziewiêciu (razem
z nim) naszych rodaków, którym uda³a siê
sztuka samotnego zamkniêcia �Wielkiej
Pêtli� pod ¿aglami - po Leonidzie Teli-
dze, Krzysztofie Baranowskim, Krystynie
Chojnowskiej-Liskiewicz, Henryku Jasku-
le, Tomaszu Lewandowskim, Joannie Paj-
kowskiej, Marcie Szi³ajtis-Obieg³o i Nata-
szy Caban. W�ród tej wymienionej ósemki
tylko trzech ludzi � Baranowski (jako
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móg³ op³yn¹æ Horn nieco wcze�niej na
Duke of Sutherland) uznaje siê jednak,
¿e istniej¹ podstawy, aby twierdziæ, ¿e
pisarz jest pierwszym Polakiem, który
op³yn¹³ Przyl¹dek Horn pod ¿aglami.
Pierwszym ¿aglowcem, który dokona³
tego pod bia³o-czerwon¹ bander¹ by³a
w 1937 roku legendarna �Bia³a Fregata�
czyli Dar Pomorza.

¯eglarze, którzy pokonali Horn sku-
piaj¹ siê w Bractwie Kaphornowców licz¹-
cym w naszym kraju oko³o 500 osób. Jak
do tej pory Przyl¹dek Nieprzejednany
pokona³o zaledwie 25 polskich ¿aglow-
ców i jachtów. Dla niektórych z naszych
jednostek rejs wokó³ Przyl¹dka Nieprze-
jednanego nie skoñczy³ siê dobrze.
W okolicach Hornu zatonê³a Polonia,
Bona Terra i pod koniec ubieg³ego roku,
Nashachata. Te katastrofy kosztowa³y
¿ycie piêciu ¿eglarzy.

Bractwo Kaphornowców doceni³o
dokonanie Gutka. Jego szef, kontradmi-
ra³ Czes³aw Dyrcz, rektor akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, który sam
dwukrotnie op³yn¹³ �wiat i Horn pod
¿aglami (na Darze M³odzie¿y i Iskrze),
napisa³ do ¿eglarza list z gratulacjami.

Tomasz Falba

Gutek pamiêta o �Naszym MORZU�.

Tak smakuje sukces.

pierwszy), Jasku³a
i Lewandowski �
pokonali samotnie
Przyl¹dek Horn

pod ¿aglami. Gutek jest zatem
czwartym Polakiem w dziejach, który tego
dokona³ i jedynym, który to zrobi³ w wo-
kó³ziemskich regatach samotników.

Na dodatek, jego rejs odbywa siê do-
k³adnie w 130 rocznicê podró¿y ¿aglow-
ca Loch Etive, na którym p³yn¹³ w 1881
roku Joseph Conrad, polski pisarz, zali-
czany do najwybitniejszych marynistów
w dziejach literatury �wiatowej. Nie ma
co prawda stuprocentowej pewno�ci co
do tego faktu (podaje siê te¿, ¿e Conrad
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List gratulacyjny od Bractwa

Kaphornowców.
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