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37-letni �Gutek� ma na koncie ponad
100 tysiêcy mil morskich. W latach 1987-
1995 by³ cz³onkiem narodowej kadry
olimpijskiej klasy 470, potem kapitanem
wachtowym na jachcie Warta-Polpharma

Koñcowe
Trwaj¹ ostatnie przygotowania do najstarszych

regat samotników dooko³a �wiata. W tej presti¿owej
imprezie po raz pierwszy w historii we�mie udzia³

polski ¿eglarz, Zbigniew Gutkowski.

w regatach wokó³ziemskich The Race.
Bra³ udzia³ w próbie bicia rekordu op³y-
niêcia �wiata bez zawijania do portu na
jachcie Bank BPH. Skiperowa³ równie¿
trimaranowi klasy Orma 60 Bonduelle

odliczanie
podczas regat Nokia OOPS Cup. Wydaje
siê jednak, ¿e to wszystko by³o tylko roz-
grzewk¹ przed przedsiêwziêciem, które
rozpocznie za miesi¹c we francuskim
porcie La Rochelle.

Polski ¿eglarz koñczy w³a�nie przy-
gotowania do startu w jednych z najbar-
dziej presti¿owych, a zarazem najtrudniej-
szych zawodów ¿eglarskich na �wiecie �
s³ynnych regatach Velux 5 Oceans, naj-
starszej tego rodzaju imprezie na �wiecie.

Organizowana jest co cztery lata. Te-
goroczna edycja rozpocznie siê 17 pa�-
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dziernika we wspomnianym La Rochelle,
a zakoñczy kilka miesiêcy pó�niej, po za-
mkniêciu Wielkiej Pêtli, w tym samym
porcie. Regaty sk³adaj¹ siê z piêciu eta-
pów wiod¹cych przez piêæ oceanów, na
trasie licz¹cej 30 tysiêcy mil morskich (La
Rochelle-Cape Town-Wellington-Salvador-
Charleston-La Rochelle). Zawodnicy bêd¹
siê �cigaæ na jednokad³ubowych, 60-sto-
powych ³ódkach klasy Eco 60. Stawk¹ jest
nagroda w wysoko�ci pó³ miliona euro,
�wiatowa s³awa, a w przypadku Gutkow-
skiego tak¿e trwa³e miejsce w historii kra-
jowego ¿eglarstwa.

Polak wybra³ ju¿ ³ódkê, na której po-
p³ynie. Jacht o nazwie Globe to jednost-
ka dobrze znana mi³o�nikom ¿eglarstwa.
To na niej Alain Gautier wygra³ legendar-
ne regaty samotników dooko³a �wiata
Vendee Globe. £ódka zajmowa³a tak¿e
czo³owe miejsca w innych wielkich rega-
tach. Po kilkukrotnych remontach wci¹¿
uchodzi za jedn¹ z najbardziej nowocze-
snych wy�cigowych jednostek swojego
typu.

- Bardzo siê cieszê, ¿e bêdê móg³
pop³yn¹æ w Velux 5 Oceans w³a�nie na
pok³adzie Globe. Poszukiwania odpowied-
niej jednostki by³y bardzo d³ugie, ale te-
raz mam �wietn¹ ³ód� o odpowiednich
osi¹gach i czujê, ¿e mogê jej zaufaæ - mówi
�Gutek�.

W tej chwili w jednej ze stoczni w La
Rochelle jacht przygotowywany jest do
kolejnego, ju¿ ostatniego kroku, jaki musi
uczyniæ Gutkowski, aby móc zameldowaæ
siê na linii startu regat Velux 5 Oceans �
rejsu kwalifikacyjnego. W rozmowie z na-
mi ¿eglarz zapowiedzia³, ¿e chce do nie-
go wystartowaæ jak najszybciej. Rejs o d³u-

go�ci oko³o 3 tysiêcy mil morskich, wie�æ
ma tras¹ z La Rochelle na Azory, do Fast-
net i z powrotem do La Rochelle. Je�li
wszystko posz³o zgodnie z planem,
w chwili ukazania siê tego numeru �Na-
szego MORZA�, �Gutek� powinien w³a-
�nie koñczyæ, albo ju¿ zakoñczyæ rejs.

Pod koniec wrze�nia ma siê odbyæ
oficjalna prezentacja udzia³u Gutkowskie-
go w regatach Velux 5 Oceans w Polsce,
za� na pocz¹tku pa�dziernika uroczysty
chrzest ³ódki w La Rochelle. ̄ eglarz nie
chcia³ jednak zdradziæ, jak¹ now¹ nazwê
bêdzie nosi³a jednostka. Obok jego ban-
dery za³opocze tak¿e banderka �Nasze-
go MORZA�, które objê³o rejs �Gutka�
patronatem (pisali�my o tym w kwietnio-
wym numerze naszej gazety).

W tej chwili wydaje siê, ¿e oprócz
Polaka, w Velux 5 Oceans pop³ynie jesz-
cze o�miu innych ¿eglarzy. Wydaje siê,
bo do koñca, czyli do momentu startu,
nic nie jest pewne. W ka¿dej chwili ja-
kie� niespodziewane zdarzenie mo¿e
uniemo¿liwiæ zawodnikom start w rega-
tach. Tak mo¿e byæ tak¿e w przypadku
polskiego ¿eglarza. Gutkowski jednak
odrzuca czarny scenariusz. Prawdopodo-
bieñstwo staniêcia na linii startu ocenia
na 99 procent.

- Przygotowania do regat s¹ nies³ycha-
nie absorbuj¹ce. Przyznam szczerze, ¿e
w tej chwili my�lê o wszystkim, tylko nie
o samym ¿eglowaniu - wyznaje. - Z utê-
sknieniem czekam na ten moment, kie-
dy 17 pa�dziernika rozpocznie siê wy-
�cig. W porównaniu z tym, co mam te-
raz, to bêdzie sama przyjemno�æ.

Tomasz Falba

Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i

Polski ¿eglarz koñczy
przygotowania do startu

w s³ynnych regatach
Velux 5 Oceans.

Trasa najstarszych regat samotników.
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