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WYDARZENIA kraj
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Ostatnim warunkiem jaki ¿eglarz, po-
pularnie zwany �Gutkiem�, musia³ spe³-
niæ, by wystartowaæ w Velux 5 Oceans,
najstarszych wokó³ziemskich regatach
samotników na �wiecie, by³ rejs kwalifi-
kacyjny. Polak rozpocz¹³ go w La Rochelle
we Francji 23 wrze�nia o g. 6.30. Pop³yn¹³
w kierunku Azorów, by powróciæ do La
Rochelle 29 wrze�nia o g. 7. To wystar-
czy³o, aby organizatorzy regat uznali, ¿e
Polak jest gotowy do startu.

Oprócz sprawdzianu umiejêtno�ci, rejs
kwalifikacyjny by³ tak¿e znakomit¹ okazj¹
do poznania jachtu i �zgrania siê z nim�.

W rozmowie z �Naszym MORZEM�, prze-
prowadzonej kilka godzin po dobiciu do
portu, Gutek nie kry³ zadowolenia z jego
osi¹gów.

- £ódka siê sprawdzi³a. Pogodê mia-
³em w kratkê, wiatr osi¹ga³ czasem prêd-
ko�æ 40 wêz³ów - mówi. - O ma³y w³os,
a nie zderzy³bym siê z wielorybem. 20-
metrowej d³ugo�ci zwierzê wynurzy³o siê
dos³ownie kilka metrów od mojej prawej
burty. Gdyby dosz³o do kolizji, by³oby po
moich marzeniach.

Operon, bo tak¹ nazwê nosi jacht Gut-
ka, to jeden z najbardziej utytu³owanych
jachtów klasy Eco 60. Ma na koncie m.in.
zwyciêstwo w legendarnych regatach
Vendee Globe, które s¹, tak samo jak
Velux 5 Oceans, indywidualnymi wy�ci-
gami na trasie wiod¹cej dooko³a �wiata.

Dla potrzeb Gutkowskiego jacht zo-
sta³ odpowiednio przygotowany. Pok³ad
w ca³o�ci pokry³ naturalny korek, który
stanowiæ ma warstwê izoluj¹c¹ i antypo-
�lizgow¹. Na jednostce zainstalowano pa-
nele s³oneczne i bardzo wydajne hydro-
generatory energii. Zgodnie z ekologicz-
nym przes³aniem regat, dwa z trzech
�róde³ energii na ³ódce musz¹ wykorzy-
stywaæ energiê odnawialn¹ i dostarczaæ
przynajmniej 30 procent energii potrzeb-
nej na pok³adzie.

37-letni Gutek jest jednym z bardziej
znanych polskich ¿eglarzy. Przep³yn¹³
ponad 100 tysiêcy mil morskich. W latach
1987-1995 by³ cz³onkiem narodowej ka-
dry olimpijskiej klasy 470, potem kapita-
nem wachtowym na jachcie Warta-Po-
lpharma w za³ogowych regatach wokó³-
ziemskich The Race. Bra³ udzia³ w pró-
bie bicia rekordu op³yniêcia �wiata bez
zawijania do portu na jachcie Bank BPH.
Skiperowa³ równie¿ trimaranowi klasy
Orma 60 Bonduelle podczas regat Nokia
OOPS Cup.

Teraz staje przed ¿yciow¹ szans¹.
Wszystko wskazuje na to, ¿e 17 pa�dzier-
nika wystartuje w Velux 5 Oceans. Choæ
bowiem w tego rodzaju przedsiêwziê-
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¿e 17 pa�dziernika

bêdziemy �wiadkami
historycznej chwili. Je�li nic

siê w ostatnim momencie
nie wydarzy (odpukaæ!)

Zbigniew Gutkowski bêdzie
pierwszym Polakiem,
który we�mie udzia³

w wokó³ziemskich
regatach samotników.

ciach nic nie jest do koñca pewne, to
wydaje siê, ¿e udzia³ Polaka w regatach
jest przes¹dzony. Je�li wystartuje, bêdzie
pierwszym Polakiem w dziejach ¿eglar-
stwa, który wzi¹³ udzia³ w samotnych re-
gatach dooko³a �wiata.

Velux 5 Oceans organizowane s¹ co
cztery lata. Tegoroczna edycja rozpocz-
nie siê i zakoñczy w La Rochelle. Trasa
liczyæ bêdzie 30 tysiêcy mil morskich
i sk³adaæ siê z piêciu etapów wiod¹cych
poprzez Cape Town, Wellington, Salva-
dor i Charleston. Stawk¹ jest nagroda
w wysoko�ci pó³ miliona euro, �wiatowa
s³awa, a w przypadku naszego zawodni-
ka tak¿e trwa³e miejsce w historii polskie-
go ¿eglarstwa.

Jak trudne wyzwanie stoi przed Gut-
kiem niech �wiadczy fakt, ¿e jak lubi¹
podkre�laæ organizatorzy regat Velux 5
Oceans, do tej pory ju¿ 2,7 tysi¹ca osób
zdoby³o Mount Everest, 500 ludzi znala-
z³o siê w przestrzeni kosmicznej, ale za-
ledwie mniej ni¿ 180 op³ynê³o samotnie
�wiat pod ¿aglami.

Ju¿ sam fakt startu Polaka, bêdzie dla
niego wielkim sukcesem, dotarcie do
mety kolejnym, a zajêcie czo³owego miej-
sca czym� fenomenalnym. Przypomnijmy,
¿e od pierwszej edycji Velux 5 Oceans,
niemal trzydzie�ci lat temu, 123 ¿eglarzy
stanê³o na starcie, ale tylko 73 przekro-
czy³o liniê mety.

- Nie bojê siê o mê¿a � mówi Eliza
Gutkowska, ¿ona polskiego ¿eglarza. - Da
sobie radê.

Tomasz Falba

Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

www.velux5oceans.com
i www.polishoceanracing.com.pl.
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Gotowy do startu

Zbigniew Gutkowski przygotowuje
swój jacht do regat Velux 5 Oceans.
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