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samotnika¯ywot

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

Start do kolejnego etapu regat Velux
5 Oceans odby³ siê w Punta del Este
w Urugwaju 27 marca o godz. 18 czasu
polskiego. Przed ¿eglarzami trasa licz¹ca
niemal 6 tysiêcy mil morskich, jej koniec
znajduje siê w Charleston, w Stanach Zjed-
noczonych.

Choæ taktycznie odcinek ten nale¿y
do trudnych, powinien byæ spokojniej-
szy ni¿ ostatni, wiod¹cy wokó³ Przyl¹d-
ka Horn, z Wellington do Punta del Este.
A w ka¿dym razie bezpieczniejszy od
wielkich i gro�nych fal Oceanu Po³u-
dniowego.

samotnika¯ywot
Zbigniew �Gutek� Gutkowski wystartowa³ do
przedostatniego etapu wokó³ziemskich regat

samotników Velux 5 Oceans. W jego trakcie powinien
zamkn¹æ Wielk¹ Pêtlê i staæ siê dziewi¹tym Polakiem,
który tego dokona³. Zanim siê to stanie, znowu bêdzie

siê musia³ zmierzyæ z samotnym ¿yciem na jachcie.

To szczególnie wa¿ne dla Polaka.
W czasie pobytu w Urugwaju Gutek nie
zdo³a³ bowiem do koñca naprawiæ, uszko-
dzonego w poprzednim etapie, kila.

- Zrobili�my tyle, ile da³o siê zrobiæ
przy tym zapleczu technicznym, jakie
by³o tutaj na miejscu - mówi³ Gutek
tu¿ przed startem. - Kil zosta³ tak za-
bezpieczony, ¿eby mo¿na by³o z nim
bezpiecznie dotrzeæ do kolejnego por-
tu etapowego.

Gutek jest dobrej my�li. Liczy, ¿e do
Charleston dotrze w jednym kawa³ku. Co
wiêcej, pomimo uszkodzonego kila, za-

powiada walkê o jak najlepsze miejsce na
mecie. A, jak mogli�my siê ju¿ wielokrot-
nie przekonaæ, umie walczyæ. Gutek zaj-
muje drugie miejsce w wy�cigu i zamie-
rza je utrzymaæ.

Wystêp Zbigniewa Gutkowskiego
w regatach Velux 5 Oceans (którego pa-
tronem medialnym jest �Nasze MORZE�)
ju¿ przeszed³ do historii polskiego ¿eglar-
stwa. Gutek jest pierwszym Polakiem,
który bierze udzia³ w tego rodzaju impre-
zie, czwartym, który op³yn¹³ Horn samot-
nie pod ¿aglami i jedynym, który to zro-
bi³ podczas regat.

Teraz ma szansê dodaæ do tych tytu-
³ów jeszcze jeden. W trakcie tego etapu
zamknie bowiem Wielk¹ Pêtlê, jak nazy-
waj¹ ¿eglarze trasê dooko³a �wiata. Sta-

Sam na oceanie.
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nie siê w ten sposób dziewi¹tym Pola-
kiem, który to zrobi³ w samotnym rejsie
pod ¿aglami i znowu jedynym, który to
uczyni³ w wy�cigu sportowym.

Je�li nic siê nie wydarzy (odpukaæ!),
na mecie w Charleston, ¿eglarze bior¹cy
udzia³ w Velux 5 Oceans powinni siê
pojawiæ pod koniec kwietnia.

¯eglowanie z Kazikiem

Kiedy zamykali�my to wydanie nasze-
go pisma, Gutek powoli aklimatyzowa³
siê do ¿ycia na morzu, co, jak twierdzi,
nigdy nie przychodzi mu ³atwo. ¯ycia
tego w ¿adnym wypadku nie mo¿na na-
zwaæ monotonnym. Na Operon Racing
nie ma dwóch takich samych dni. Zawsze
jest co� do roboty, zawsze co� siê dzieje.
Tak by³o do tej pory i tak zapewne bê-
dzie podczas tego etapu. A to trzeba usu-
n¹æ jak¹� usterkê, a to popracowaæ przy
¿aglach (nie jest to takie proste, je�li siê
zwa¿y choæby na fakt, ¿e grot Operon
Racing wa¿y ponad 250 kg), a to skupiæ
siê nad mapami pogody, czy pomy�leæ
o tym jak dalej p³yn¹æ.

Aby siê zregenerowaæ Gutek musi
wiêc umieæ znale�æ czas na odpoczynek.
Jego dzieñ zaczyna siê... wieczorem dnia
poprzedniego. ¯eglarz stara siê tak
wszystko pouk³adaæ na jachcie, aby w no-
cy jak najmniej pracowaæ na pok³adzie.
Czas po zachodzie s³oñca przeznacza na
wypoczynek. �pi oko³o 4-5 godzin. Trud-
no to jednak dok³adnie zmierzyæ, bo Gu-
tek czêsto siê budzi i sprawdza czy na jach-
cie wszystko w porz¹dku. Drzemaæ zda-

rza mu siê tak¿e w ci¹gu dnia, szczególnie
po porannym �ogarniêciu� jednostki.

Inn¹ form¹ wypoczynku jest lektura
ksi¹¿ek. ̄ eglarz ma ze sob¹ kilka powie-
�ci Johna Grishama. Gutkowi zdarza siê
te¿ s³uchaæ muzyki. Na pok³adzie ma
p³yty zawieraj¹ce ponad 20 godzin mu-
zyki popularnej, zarówno zagranicznej
(jak nam powiedzia³ s¹ to najwiêksze hity
ostatnich dwudziestu lat), jak i polskiej
(Kazik, Big Cyc, T-Love itp.).

Gutek stara siê je�æ dwa posi³ki dzien-
nie � rano i wieczorem. Podstaw¹ s¹ po-
trawy liofilizowane, choæ zawsze zabiera
tak¿e na pok³ad trochê �wie¿ych produk-

tów � chleba, warzyw, owoców � takich,
które siê ³atwo nie psuj¹. Je�li chodzi o po-
trawy liofilizowane, ¿eglarz ma w³asny ran-
king. Na pierwszym miejscu jest strogo-
now, na ostatnim gulasz wegetariañski. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e Polak nie jest wegetaria-
ninem. Pomiêdzy nimi za�, lubi je�æ dania
kuchni chiñskiej i meksykañskiej.

Na l¹dzie Gutek z regu³y nie jada s³o-
dyczy, jednak na jachcie sobie nie ¿a³uje.
Poch³ania wielkie ilo�ci czekolady pod
ka¿d¹ postaci¹. Je te¿ ciastka. W ten spo-
sób dostarcza organizmowi, poza przyjem-
no�ci¹, tak potrzebnej w czasie regat
energii.

Liofiliza to podstawa.

Na starcie do czwartego 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

Polak popija jedzenie wod¹. �rednio
wypija 5 litrów dziennie. Zwykle nie od-
mawia sobie jednak zabrania dodatkowo
kilku puszek coca-coli czy fanty. Na jach-
cie nie ma za to alkoholu, choæ nie ma
te¿ przepisu zabraniaj¹cego jego zabie-
rania. Wyj¹tkowo tylko na drugi etap,
wiod¹cy z Cape Town do Wellington,
Polak wzi¹³ ze sob¹ butelkê szampana,
aby w Nowy Rok wznie�æ symboliczny
toast.

Co u kota kochanie?

Gutek nie ukrywa, ¿e najwiêkszym
jego problemem podczas regat jest sa-
motno�æ. I to niezale¿nie od tego, na ja-
kim morzu siê znajduje i jak daleko od
l¹du.

- Bez telefonów i internetu pewnie
bym w ogóle nie pop³yn¹³ w takim wy-
�cigu jak Velux 5 Oceans - przyznaje.

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

tratwy ratunkowe. Kiedy s¹ z³e warunki
pogodowe, ¿eglarz porusza siê po pok³a-
dzie wpiêty do specjalnej linki bezpie-
czeñstwa.

Ratowanie na oceanie

Choæ Gutek bierze udzia³ w regatach
i walczy o punkty, dla organizatorów i dla
niego samego, na pierwszym miejscu jest
nie rywalizacja, ale bezpieczeñstwo.
W ka¿dej niemal sytuacji Polak mo¿e kon-
sultowaæ swoje decyzje z komisj¹ rega-
tow¹. Gdyby na Operon Racing dosz³o
do wypadku (tak zdarzy³o siê podczas
pierwszego etapu w drodze z La Rochel-
le do Cape Town, kiedy Gutek rozci¹³
sobie g³owê), ¿eglarz mo¿e prosiæ o po-
moc lekarza. Sam przeszed³ szkolenie
medyczne, w czasie którego uczy³ siê np.
szycia ran.

Co ciekawe, Gutek nie ma problemu
z chorob¹ morsk¹. Choæ na jachcie jest
wystarczaj¹ca ilo�æ wody, ¿eglarz zwykle
nie u¿ywa jej do mycia. Czysto�æ utrzy-
muje g³ównie przy pomocy mokrych
chusteczek higienicznych. Porz¹dne my-
cie funduje sobie dopiero przed wp³y-
niêciem do portu etapowego.

- To konieczne po miesiêcznym po-
bycie na jachcie - t³umaczy. - Inaczej nikt
by siê nie chcia³ ze mn¹ �ciskaæ na powi-
tanie.

Tomasz Falba

W ci¹gu dnia, je�li tylko pozwala na
to sytuacja na pok³adzie Operon Racing,
¿eglarz rozmawia przez telefon satelitar-
ny. Najczê�ciej z ¿on¹.

- Pyta dos³ownie o wszystko - mówi
Eliza Gutkowska. - Rozmawiamy nie tyl-
ko o sprawach s³u¿bowych, ale o tym co
w domu, co s³ychaæ u córki, a nawet u na-
szego kota.

Dziêki wspó³czesnej technice, Polak
ma zapewniony sta³y kontakt z lud�mi.
Przyroda za� gwarantuje mu towarzystwo
zwierz¹t. Od momentu startu w regatach
Velux 5 Oceans Gutek napotka³ na oce-
anie najrozmaitszych przedstawicieli mor-
skiej fauny.

Najwiêksz¹ przyjemno�æ sprawiaj¹
mu spotkania z delfinami, ale widywa³ te¿
orki i rodzinê wielorybów, a na pok³adzie
l¹dowa³y lataj¹ce ryby. Najliczniej odwie-
dzaj¹ go jednak ptaki. Spo�ród nich naj-
wiêkszy podziw Gutka budz¹ majesta-
tyczne albatrosy potrafi¹ce godzinami
kr¹¿yæ bez ustanku nad jachtem, na do-
datek prawie nie poruszaj¹c olbrzymimi
skrzyd³ami o rozpiêto�ci dochodz¹cej do
3 metrów. Rzadko który z napotkanych
przez polskiego ¿eglarza ptaków siada na
pok³adzie Operon Racing, aczkolwiek
niektóre zdarzy³o mu siê nawet dokar-
miaæ resztkami chleba.

Na stres Gutek reaguje w ró¿ny spo-
sób. Kiedy co� nie idzie na pok³adzie,
potrafi �rozmawiaæ� z urz¹dzeniami. Cza-
sem prosi je, ¿eby lepiej dzia³a³y, cza-
sem krzyczy na nie, a nawet klnie. Dziê-
ki temu odreagowuje i uspokaja siê.

Gutkowski jest dobrze przygotowany
na trudne sytuacje. Na pok³adzie jachtu
jest piêæ GPS-ów, cztery telefony sateli-
tarne i cztery komputery (s¹ te¿ mapy
papierowe). Na w razie czego (odpukaæ!)
na Operon Racing znajduj¹ siê tak¿e dwie
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Czwarty etap rozpoczêty!

St¹d nawiguje jachtem
i kontaktuje siê ze �wiatem.

Tutaj Gutek �pi.

Mi� � jedyny towarzysz na oceanie.
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