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Gutek
Dawaj, dawaj!

Ze Zbigniewem Gutkowskim o jego udziale
w regatach Velux 5 Oceans rozmawia Tomasz Falba
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Zbigniew Gutkowski ma 37 lat.
Urodzi³ siê i mieszka w Gdañsku.
W�ród ¿eglarzy znany jako �Gutek�.
Przep³yn¹³ 100 tysiêcy mil mor-
skich. W latach 1987-1995 by³ cz³on-
kiem kadry narodowej olimpijskiej
klasy 470. Kapitan wachtowy na
jachcie Warta-Polpharma w rega-
tach wokó³ziemskich The Race ro-
zegranych w 2000 roku. Bra³ udzia³
w próbie bicia rekordu op³yniêcia
�wiata bez zawijania do portu na jach-
cie Bank BPH. By³ te¿ skiperem tri-
maranu klasy Orma 60 Bonduelle
podczas regat Nokia OOPS Cup.

Zawodowiec

- Jak pan to zrobi³, ¿e jako pierw-
szy Polak w historii, we�mie pan
udzia³ we wokó³ziemskich regatach
samotników Velux 5 Oceans?

- Pomys³ pojawi³ siê ju¿ kilka lat temu,
w 2005 roku. Wtedy nie uda³o siê go zre-
alizowaæ. Nie podda³em siê jednak, pró-
bowa³em dalej i tym razem wysz³o.
W grudniu ubieg³ego roku, w Pary¿u, zo-
sta³em oficjalnie zaprezentowany jako
uczestnik tych regat. Jak zwykle przy
tego rodzaju przedsiêwziêciach, najtrud-
niejsze okaza³o siê znalezienie sponso-
rów. ¯eglarstwo jest postrzegane jako
sport niszowy i zawsze trzeba siê sporo
napracowaæ, aby znale�æ chêtnych do sfi-
nansowania takiego projektu, jak udzia³
w regatach tej klasy.

- Ile bêdzie kosztowa³ Pañski start?
- Ostatecznej sumy nie sposób jesz-

cze podaæ. Zale¿y ona od bardzo wielu
czynników. Minimum, z którego wyda-
niem trzeba siê liczyæ w Velux 5 Oceans
to 600 tys. euro za ca³o�æ. G³ówna na-
groda w regatach wynosi 500 tysiêcy
euro. To du¿o, ale nie pokryje wszyst-
kich kosztów.
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- Kto zdecydowa³ siê zasponsoro-
waæ pañski udzia³?

- Amerykañska firma Natrol, która zaj-
muje siê produkcj¹ suplementów diety.
Ona ma byæ g³ównym sponsorem, ale
wci¹¿ szukam innych.

- Regaty rozpoczynaj¹ siê w pa�-
dzierniku. Jak bêd¹ wygl¹daæ pañ-
skie przygotowania?

- Obecnie (rozmawiamy w marcu �
red.) jestem na etapie wyboru odpowied-
niej ³ódki. My�lê, ¿e lada moment podej-
mê decyzjê w tej sprawie. Potem trzeba
j¹ bêdzie przygotowaæ do regat. Muszê
pop³ywaæ jaki� czas z jej poprzednim
w³a�cicielem. Liczê na to, ¿e poka¿e mi
niuanse zwi¹zane z jej prowadzeniem.
Ka¿da ³ódka robiona jest pod konkretne-
go odbiorcê. Czê�æ ¿eglarzy ma nawet
niektóre przyciski do sterowania obok koi,
tak aby nie trzeba by³o wstawaæ w trak-
cie wypoczynku. To wszystko trzeba
poznaæ, wiedzieæ gdzie co jest. Do przy-
gotowañ nale¿y zaliczyæ tak¿e odbycie
rejsu kwalifikacyjnego na trasie 2,5 tysi¹-
ca mil morskich. To warunek konieczny
do spe³nienia, by w ogóle stan¹æ na linii
startu Velux 5 Oceans.

- Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e rejs nie
wyjdzie?

- Oczywi�cie, wszystko jest mo¿liwe,
ale rejs kwalifikacyjny nie polega na bi-
ciu rekordów prêdko�ci. W jego trakcie
nie trzeba nadwyrê¿aæ specjalnie ani sie-
bie, ani ³ódki. Trasê zg³asza siê komisji
regat i ta j¹ zatwierdza. A potem siê p³y-
nie. Chcia³bym zaliczyæ to do wakacji.

- Na jakiej ³ódce bêdzie pan star-
towa³?

- To klasa Eco 60 � jednokad³ubowe
jachty o d³ugo�ci 20 metrów. To co je
odró¿nia od innych, to przede wszystkim

wiek. Nie s¹ to ³ódki nowe, bo musz¹ byæ
zbudowane do 2003 roku. Jachty tej kla-
sy maj¹ byæ tak¿e ekonomiczne i ekolo-
giczne. Chodzi o to, aby umo¿liwiæ start
w regatach mniej zamo¿nym ¿eglarzom.
Te ograniczenia dotycz¹ np. ilo�ci ¿agli,
których nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ osiem.
Nie znaczy to, ¿e odbywa siê to kosztem
bezpieczeñstwa. Jacht naszpikowany jest
nowoczesn¹ elektronik¹. Do dyspozycji
jest np. sta³e ³¹cze satelitarne umo¿liwia-
j¹ce kontakt z komisj¹ regat.

- Nie boi siê pan? Nie ma pan prze-
cie¿ do�wiadczenia w samotnym p³y-
waniu?

- Pewnie, ¿e siê bojê. Nie boi siê tyl-
ko ten, kto jest nie�wiadomy zagro¿eñ.
A ja, po tylu latach ¿eglowania, wiem
o nich sporo. Na pewno ¿ycie na jachcie
w czasie rejsu bêdzie samo w sobie trud-
ne. To bêdzie monotonny cykl powta-

rzaj¹cych siê czynno�ci, z których najwa¿-
niejsza bêdzie zapewne analiza przesy-
³anych przez komisjê regat prognoz po-
gody. Ka¿d¹ woln¹ chwilê bêdê musia³
wykorzystywaæ na wypoczynek. Bez tego
nie ma szans na jakikolwiek sukces. Bojê
siê te¿, ¿e na jachcie padnie co�, czego
nie bêdê potrafi³ w³asnymi si³ami napra-
wiæ. Bojê siê, aby nie uderzyæ w co�, cze-
go nie widaæ na radarze. Niestety, �mieci
w morzach p³ywa bardzo du¿o, od pod-
k³adów kolejowych do kontenerów, o gó-
rach lodowych nie wspominaj¹c.

- Regaty Velux 5 Oceans sk³adaj¹
siê z piêciu odcinków. Który wydaje
siê panu najtrudniejszy?

- ̄ aden nie jest ³atwy. Startujemy z La
Rochelle, zaraz potem jest Zatoka Biskaj-
ska, s³awna z kapry�nej pogody, a wiêc
ju¿ na pocz¹tku mo¿na dostaæ niez³e baty.
Tak¿e przej�cie z Oceanu Atlantyckiego
na Po³udniowy mo¿e byæ k³opotem.
W innych regatach samotników, Vendee
Globe, zdarza siê 30 procent wszystkich
usterek jachtów. Trzeba bêdzie uwa¿aæ.
Ocean Po³udniowy i Indyjski te¿ nie jest
³atwy.

- A którego z konkurentów naj-
bardziej siê pan obawia?

- Lista nie jest jeszcze zamkniêta. Na
razie zg³osi³o siê dwunastu ludzi, potwier-
dzonych jest czterech uczestników.
Wszyscy s¹ znakomitymi ¿eglarzami.
W�ród nich np. Amerykanin, który wy-
gra³ kiedy� te regaty, jest te¿ Kanadyj-
czyk, który bra³ udzia³ w Vendee Glo-
be. Stawka jest mocna. To nie bêdzie
spacerek.

- W czasie regat kto� z l¹du bêdzie
czuwa³ nad pañskim rejsem?
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Zbigniew Gutkowski na morzu.
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Trasa regat Velux 5 Oceans.
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Mi³o nam donie�æ, ¿e wy-
stêp Zbyszka Gutkowskiego w Velux
5 Oceans - najstarszych regatach sa-
motników dooko³a �wiata odbywaæ siê
bêdzie pod patronatem �Naszego
MORZA�.

- Komisja regatowa. Wszelki kontakt
z lud�mi z zewn¹trz jest mo¿liwy tylko za
jej po�rednictwem. Chodzi o wyrównanie
szans zawodników. Nawet prognozy po-
gody bêdziemy dostawali te same. Licz-
ba za³ogi brzegowej jest ograniczona do
dwóch osób. Ta dwójka robiæ bêdzie zu-
pe³nie prozaiczne rzeczy � pomagaæ mi
zacumowaæ jacht, czy sklarowaæ ¿agle, bo
samemu nie jestem tego w stanie zrobiæ,
ze wzglêdu na ich ciê¿ar. Sam grot wa¿y
250 kilogramów.

- Takie regaty jak Velux 5 Oceans
to tak¿e wielkie show medialne. Jak
ono bêdzie wygl¹daæ w edycji 2010/
11? Podobno na jachtach maj¹ byæ
zainstalowane kamery, ¿eby ludzie
mogli w internecie na ¿ywo �ledziæ
pañstwa zmagania.

- Bêd¹ trzy kamery na zewn¹trz jach-
tu i jedna w �rodku, ale nie wiem czy
bêdzie to podgl¹d na ¿ywo jak w Big Bro-
therze. Tego siê nie uda³o zrobiæ w ¿ad-
nych, dotychczasowych regatach. Obraz
bêdzie dostêpny w sieci, ale pewnie z ja-
kim� opó�nieniem. Velux 5 Oceans naj-
bardziej widoczne bêd¹ w portach odcin-

kowych. Maj¹ tam byæ zorganizowane
wielkie wydarzenia medialne, miastecz-
ka regatowe, itp. Bêdzie zapewne uru-
chomiona jaka� multimedialna gra dla in-
ternautów. Pewnie bêdzie siê mo¿na wir-
tualnie �cigaæ z rzeczywistymi jachtami,
przy u¿yciu tych samych danych, w tym
prognoz pogody. Podczas regat Volvo
Ocean Race �p³ynê³o� w ten sposób kil-
kaset tysiêcy ludzi.

- A jak bêdzie wygl¹da³¹ promo-
cja pañskiego startu w Polsce?

- Mamy parê fajnych pomys³ów, ale
nie chcia³bym ich teraz zdradzaæ. Mogê
powiedzieæ, ¿e na pewno bêdzie mo¿na
zobaczyæ w Polsce moj¹ ³ódkê. Tutaj od-
bêdzie siê jej uroczysty chrzest. Nie pod-
pisa³em jeszcze ¿adnych umów, ale mam
nadziejê, ¿e relacje z regat bêd¹ pokazy-
wane na bie¿¹co w polskiej telewizji. Za-
interesowanie tym wykaza³y wszystkie
g³ówne stacje.

- Chcia³by pan wygraæ te regaty?
- Po to startujê. Ale zdajê sobie spra-

wê, ¿e bêdzie to trudne. Samo staniêcie
na starcie jest ju¿ du¿ym sukcesem. Bêdê
bardzo zadowolony, kiedy ukoñczê rega-

ty. Oczywi�cie im wy¿ej w klasyfikacji,
tym bêdzie przyjemniej. Poza tym trak-
tujê to jak wstêp do jeszcze wiêkszego
¿eglowania. Nie ukrywam, ¿e chcia³bym
wzi¹æ udzia³ w Vendee Globe.

- Ma pan �wiadomo�æ, ¿e ju¿ w tej
chwili, po og³oszeniu pana startu
w Velux 5 Oceans wchodzi pan do hi-
storii polskiego ¿eglarstwa?

- Tak tego nie odbieram. My�la³em,
¿e po og³oszeniu mojego startu w tych
regatach w polskim �rodowisku ¿eglarskim
bêd¹ mnie wytykaæ palcami, ale nic ta-
kiego siê nie sta³o. Od znajomych ¿egla-
rzy s³yszê tylko: �Trzymamy kciuki!�,
�Dawaj, dawaj Gutek!�. To bardzo mi³e.

- My�li pan, ¿e jak pan wygra, bê-
dzie w Polsce �Gutkomania�?

- Mo¿e u³atwi³oby to udzia³ w wiel-
kich regatach innym Polakom? Je�li tak,
to nie mam nic przeciwko temu.
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Regaty Velux 5 Oceans s¹ naj-
starszymi regatami samotników do-
oko³a �wiata, jednymi z najtrudniej-
szych i najbardziej presti¿owych
zawodów tego rodzaju. Organizo-
wane s¹ co cztery lata, pocz¹wszy
od 1982 roku. Tegoroczna edycja
rozpocznie siê w pa�dzierniku, a
zakoñczy w maju przysz³ego roku
w tym samym porcie - w La Rochel-
le we Francji. Regaty sk³adaj¹ siê z
piêciu odcinków wiod¹cych przez
piêæ oceanów na trasie licz¹cej 30
tysiêcy mil morskich. Zawodnicy
bêd¹ siê �cigaæ na jednokad³ubo-
wych, 60-stopowych  ³ódkach kla-
sy Eco 60. Zwyciêzca otrzyma na-
grodê w wysoko�ci pó³ miliona
euro. Wszystko o regatach i bior¹-
cym w nich udzia³ Polaku znale�æ
mo¿na na stronach:

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

Najstarsze
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- - - - - Pewnie, ¿e siê bojê.
Nie boi siê tylko ten, kto jest

nie�wiadomy zagro¿eñ - mówi
Zbigniew Gutkowski.
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