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krew
i najd³u¿sze regaty samotników na �wie-
cie, prawdziwy ¿eglarski szczyt. ¯adne-
mu Polakowi nie uda³o siê jak dot¹d wzi¹æ
udzia³u w tego rodzaju imprezie.

37-letniemu ¿eglarzowi z Gdañska nie
mo¿na zarzuciæ braku do�wiadczenia.
Mo¿e nie jest znany szerokiej publiczno-
�ci, ale w �rodowisku ¿eglarskim Gutkow-
ski od dawna cieszy siê dobr¹ opini¹. Przez
kilka lat by³ cz³onkiem kadry narodowej
w klasie 470, bra³ udzia³ w regatach The
Race i próbie bicia rekordu prêdko�ci w rej-
sie dooko³a �wiata na jednokad³ubowcu �
a to tylko niektóre jego osi¹gniêcia. W su-
mie na koncie ma przebytych pod ¿agla-
mi oko³o 100 tysiêcy mil morskich.

Sam dorobek, najbardziej nawet zna-
komity, to jednak za ma³o, aby wzi¹æ
udzia³ w regatach tej klasy co Velux 5

Pierwsza

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA
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Awarie, k³opoty z ¿aglami, a nawet wypadek,
po którym musia³ sobie ogoliæ g³owê, nie zmusi³y
go do rezygnacji z walki o czo³owe miejsce
w Velux 5 Oceans. Zbigniew �Gutek� Gutkowski,
jako pierwszy Polak w historii, wystartowa³
w regatach samotników dooko³a �wiata.
Na ¿aglu ma logo �Naszego MORZA�.

- Nie macie pojêcia jak siê cieszê, ¿e
w koñcu zaczn¹ siê te regaty - mówi³ nam
Gutek na chwilê przed wyp³yniêciem
w rejs. - Skoñczy siê ta ca³a organizacja,
¿agle wype³ni¹ siê wiatrem i bêdê mia³
wreszcie �wiêty spokój.

Te s³owa to nie kokieteria. Kiedy rok
temu Gutkowski zg³osi³ chêæ startu w Ve-
lux 5 Oceans, ma³o kto w Polsce wierzy³,
¿e uda mu siê tê zapowied� zrealizowaæ.
I nie ma siê co dziwiæ. Velux 5 Oceans to
niezwykle presti¿owe zawody, najstarsze

Pozdrowienia z pok³adu Operona.
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Oceans. G³ówn¹ przeszkod¹ mog³y staæ
siê pieni¹dze. Aby wystartowaæ, dodajmy
w regatach tak zorganizowanych, aby
by³y jak najtañsze, trzeba mieæ nie mniej
ni¿ 600-700 tysiêcy euro.

Oczywi�cie wiêkszo�æ ¿eglarzy, w tym
i Gutek, nie dysponuje takimi kwotami.
W takiej sytuacji najwa¿niejsz¹ spraw¹
staje siê znalezienie sponsora albo spon-
sorów. A to wcale nie jest proste. Szcze-
gólnie w dobie ogólno�wiatowego kryzy-
su, który czyni sk¹pymi najbogatsze na-
wet firmy.

Gutek jednak siê nie podda³. Z mie-
si¹ca na miesi¹c by³ bli¿ej upragnionego
celu � linii startu. Najpierw uda³o mu siê
kupiæ i przygotowaæ do wy�cigu jacht kla-
sy Eco 60 (to proekologiczne, jednoka-
d³ubowe jachty o d³ugo�ci 18 metrów),
bo na takich odbywaj¹ siê regaty Velux 5
Oceans. By³a to jednostka, która swego
czasu zwyciê¿y³a w innych legendarnych
regatach samotników dooko³a �wiata
Vendée Globe. Gutek odby³ na pok³a-
dzie swojej nowej ³ódki rejs kwalifika-
cyjny.

Tak wiêc dwa tygodnie przed startem
mia³ jacht, sponsora (niemal w ostatniej
chwili zosta³o nim Wydawnictwo Peda-
gogiczne Operon z Gdyni, znane m.in.
z organizowania w polskich szko³ach
próbnych sprawdzianów - TF) i kwalifi-
kacjê do regat.

Ale i to nawet nie dawa³o stuprocen-
towej pewno�ci udzia³u w wy�cigu. Do
koñca wszystko mog³o siê wydarzyæ.
Przyk³ad? Na kilka dni przed regatami na
jachcie belgijskiego zawodnika Christo-
phe�a Bullensa dosz³o do z³amania masz-
tu i innych powa¿nych uszkodzeñ. Gdy-
by, jakim� cudem, nie znalaz³ on wtedy
pieniêdzy na zakup nowej ³ódki, musia³-
by ju¿ w tym momencie zakoñczyæ swój
udzia³ w Velux 5 Oceans.

Dzieñ przed startem ³ódka zosta³a
ochrzczona otrzymuj¹c imiê Operon Ra-
cing, od nazwy tytularnego sponsora
polskiego ¿eglarza. Jego portem macie-
rzystym za�, zosta³ Sopot.

Bez respektu

Pierwotnie w regatach mia³o braæ
udzia³ dwana�cie ³ódek. Jednak lista za-
wodników nie by³a pewna niemal do
ostatniego dnia przed startem.

Ostatecznie �ciga siê w nich piêciu
¿eglarzy. Poza Gutkiem s¹ to: 42-letni
Amerykanin Brad Van Liew na jachcie Le
Pingouin (po polsku Pingwin), wspo-
mniany ju¿ 48-letni Belg Christophe Bul-

lens na Five Oceans of Smiles, 57-letni
Kanadyjczyk Derek Hatfield na Active
House i 32-letni Brytyjczyk Christopher
Stanmore-Major na jachcie Spartan. Wszy-
scy oni to znakomici zawodnicy na �wiet-
nych ³ódkach. Brad Van Liew np. w 2002
roku wygra³ ju¿ Velux 5 Oceans i to
w piêknym stylu, bo odnosz¹c zwyciê-
stwo  na wszystkich etapach.

Trzeba szczerze przyznaæ, ¿e Gutek
nie pojawi³ siê na linii startu jako fawo-
ryt, bardziej jako pewnego rodzaju eg-
zotyka z kraju, który nigdy nie wystawi³
w tego rodzaju zawodach swojego repre-
zentanta. Za kandydata na zwyciêzcê po-
wszechnie uwa¿a siê Amerykanina, któ-
ry w regatach Velux 5 Oceans startuje
po raz trzeci.

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

9Nasze MORZE l nr 11 l listopad 2010

Gutek p³ynie z logo �Naszego MORZA� na ¿aglu.

Gutkowski wychodzi na prowadzenie.
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Mog³oby siê wydawaæ, ¿e Bullens nie
ma ju¿ szans na dogonienie czo³ówki.
A jednak...

Pamiêtajmy, ¿e trasa Velux 5 Oceans
liczy 30 tysiêcy mil morskich, a regaty
potrwaj¹ do czerwca przysz³ego roku.
W tym czasie wszystko mo¿e siê wyda-
rzyæ. Tu nie ma pewniaków. Dzisiejsi fa-
woryci, jutro mog¹ walczyæ o ¿ycie w tra-
twie ratunkowej.

Velux 5 Oceans to regaty etapowe.
Sk³adaj¹ siê z piêciu odcinków wiod¹cych
tras¹ z La Rochelle do Cape Town i dalej
przez Wellington, Salvador, Charleston,
ponownie do La Rochelle. Bez przesady
mo¿na powiedzieæ, ¿e to morderczy szlak.
W 28-letniej historii regat dwóch ¿egla-
rzy ponios³o �mieræ w trakcie wy�cigu.

Patrz¹c z l¹du trudno sobie nawet
wyobraziæ trudno�ci, z jakimi musz¹ siê
mierzyæ zawodnicy w tego rodzaju rega-
tach. Sternicy bêd¹ musieli walczyæ z po-
god¹, jachtem, awariami, nieoczekiwany-
mi wypadkami, jak np. zderzenie z wie-
lorybem czy zagubionym przez jaki� sta-
tek kontenerem, ale przede wszystkim
z samymi sob¹. Samotno�æ, ci¹g³a koncen-
tracja, notoryczny brak snu, to gigantycz-
ne obci¹¿enia, którym sprostaæ mog¹ naj-
silniejsze tylko organizmy i to zarówno od
strony fizycznej jak i psychicznej. Do tego
dochodz¹ jeszcze emocje czysto sporto-
we, rywalizacja, bo ka¿dy z nich chcia³by
byæ po prostu pierwszy na mecie.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, nie ma
siê co dziwiæ, ¿e samo ukoñczenie regat
bêdzie wielkim sukcesem. Tym bardziej,
¿e ta sztuka uda³a siê zaledwie 65 pro-
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Warto jednak podkre�liæ, ¿e Gutek
absolutnie nie poczu³ respektu przed ry-
walem. Co wiêcej! Na zorganizowanej
w Warszawie konferencji prasowej, pu-
blicznie zapowiedzia³, ¿e zrobi wszyst-
ko, aby nawi¹zaæ z nim równorzêdn¹
walkê. Kiedy wiêc 17 pa�dziernika
o godz. 16, z La Rochelle we Francji re-
gaty w koñcu ruszy³y, polski ¿eglarz prze-
kroczy³ liniê startu jako pierwszy, kilka-
set metrów przed Amerykaninem. To
oczywi�cie nic takiego, ale na pewno
wprawi³o Polaka w dobry nastrój.

Potem by³o jeszcze ciekawiej. Gu-
tek twardo walczy³ o swoje z Bradem

Van Liew. A po pierwszych kilkudzie-
siêciu godzinach wy�cigu zaczêto g³o-
�no mówiæ, ¿e tegoroczny Velux 5 Oce-
ans mo¿e staæ siê pojedynkiem tych
dwóch zawodników. W pewnym mo-
mencie pozostawili daleko w tyle po-
zosta³¹ trójkê. Panowie zmieniali siê na
pierwszym miejscu, raz prowadzi³ Gu-
tek, raz Brad Van Liew. Jako ostatni
p³yn¹³ Christophe Bullens, który co
prawda wystartowa³ razem ze wszyst-
kimi, ale decyzj¹ komisji regatowej
musia³ powróciæ do La Rochelle i wy-
ruszyæ ponownie kilka dni po wszyst-
kich.

Gutek z rodzin¹. Od lewej: córka Zuzia i ¿ona Eliza.

Startowi przygl¹da³y siê t³umy gapiów.
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centom uczestników wszystkich dotych-
czasowych edycji.

A wbrew pozorom fakt, ¿e Velux 5
Oceans to regaty etapowe, nie u³atwia
¿eglarzom zadania. Czas pobytu w por-
cie etapowym jest ograniczony i wcale
nie musi oznaczaæ odpoczynku. A piêæ
razy wystartowaæ jest trudniej ni¿ raz.

W tym kontek�cie a¿ nie wypada wspo-
minaæ, ¿e na zwyciêzcê regat czeka pó³
miliona euro nagrody. Czy jest ona w sta-
nie zrekompensowaæ wszystkie trudy?

Pierwsze k³opoty

Start regat z La Rochelle odby³ siê przy
znakomitej pogodzie, z tysi¹cami ludzi na
nabrze¿u i 400 jednostkami towarzysz¹-
cymi na wodzie. O dziwo, Zatoka Biskaj-
ska ciesz¹ca siê z³¹ s³aw¹ w�ród ¿eglarzy
ze wzglêdu na kapry�n¹ pogodê, tym ra-
zem jakby odpu�ci³a. A¿ do przyl¹dka Fi-
nisterre nic specjalnego siê nie wydarzy-
³o. Gutek by³ co prawda zmuszony usu-
n¹æ kilka awarii sprzêtu, nie by³o to jed-
nak nic na tyle skomplikowanego, ¿e
uniemo¿liwia³oby mu dalsze p³yniêcie.
Wszelkie powa¿niejsze usterki maj¹ za�
zostaæ usuniête po dotarciu do Cape
Town.

Po wyj�ciu na Ocean Atlantycki Gu-
tek zacz¹³ mieæ k³opoty z ¿aglami, które
siê rwa³y, musia³ te¿ wdrapywaæ siê na
maszt (na stronie internetowej Velux 5
Oceans obejrzeæ mo¿na video z tej ekwi-
librystycznej wyprawy). Polski ¿eglarz
jako� sobie z tym wszystkim radzi³. By³
nawet dzieñ kiedy twierdzi³, ¿e siê... nu-
dzi. Ta sielanka skoñczy³a siê, kiedy Ope-
ron Racing przechodzi³ przez centrum
ni¿u, czyli mówi¹c pro�ciej, wpad³ w bu-
rzê z silnymi wiatrami i ulewnym desz-
czem.

- Wpakowa³em siê pod chmurê, nic
nie by³o widaæ, alarm od radaru wy³, ¿e
mam tutaj tragediê, Armagedon normal-
nie, zmêczony jestem na maksa - opo-
wiada³ Gutek. - Wyjecha³em z tej chmu-
ry, przyszed³ w koñcu wiatr taki, jak mia³
byæ, bo krêci³ wcze�niej jak karuzela, na-
robi³em siê z ¿aglami, ale w koñcu sta-
wiam spinakera. No i jak nie gwizdnie 45
wêz³ów, fale olbrzymie, 7-8 metrów, jak
³ódka zaczê³a frun¹æ to mówiê sobie:
�Aha, a jak ja go teraz zrzucê?� Jecha-
³em 22 wêz³y równo, jak normalnie F1
na �rodku Marsza³kowskiej pe³nym ga-
zem, tylko czekaæ a¿ siê co� wysypie.

Gutek nie by³ wyj¹tkiem, tak¿e inni
zawodnicy walczyli z awariami i pogod¹.
Jednak polski ¿eglarz sta³ siê pierwszym

rannym w tym wy�cigu. Po o�miu dniach
¿eglugi Gutkowi owinê³o siê wokó³ ste-
ru jakie� zielsko. W trakcie jego wyci¹ga-
nia, zosta³ uderzony �mig³em generatora
wiatrowego w przedni¹ czê�æ g³owy.
W pierwszej chwili wypadek wygl¹da³
niezwykle gro�nie.

- Krew lecia³a bardzo mocno. Natych-
miast za³o¿y³em opatrunek, by zatamo-
waæ krwawienie. Nawet nie mog³em oce-
niæ rany, poniewa¿ krew zalewa³a mi oczy
i nic nie widzia³em w lusterku. Za¿y³em
paracetamol i wypi³em butelkê soli fizjo-
logicznej zagryzaj¹c czekolad¹. Bardzo siê
obawia³em, ¿e nie zd¹¿ê siê pozbieraæ
przed utrat¹ �wiadomo�ci z powodu stra-
ty krwi - relacjonowa³ na gor¹co.

Na szczê�cie rany okaza³y siê mniej
straszne ni¿ wygl¹da³y. Polski ¿eglarz,
poza krwi¹, straci³ jednak w³osy na g³o-
wie. Musia³ je �ci¹æ, aby porz¹dnie opa-
trzyæ uraz.

Wypadek Gutka zdarzy³ siê w okoli-
cach Wysp Zielonego Przyl¹dka. Kiedy
zamykali�my ten numer �Naszego MO-
RZA� grupa prowadz¹ca regaty, czyli
Gutek i Brad Van Liew (Gutek na drugiej
pozycji) mieli ju¿ za sob¹ niemal po³owê
pierwszego etapu (najd³u¿szego, bo licz¹-
cego 7,5 tysi¹ca mil morskich) regat. Je�li
uda im siê utrzymaæ takie tempo i nic siê
nie zdarzy, mo¿na siê ich spodziewaæ w Ca-
pe Town w drugiej po³owie listopada.

Ale to wszystko wró¿enie z fusów.
Przed ¿eglarzami znajduje siê pas ciszy
morskiej rozci¹gaj¹cy siê w okolicy rów-
nika. Tam pogoda mo¿e dokonaæ ca³ko-
witego przetasowania. Je�li wcze�niej nie

zrobi tego ludzkie zmêczenie, czy awaria
sprzêtu.

Sieæ piêciu oceanów

Podobne emocje, choæ bez krwi, to-
warzysz¹ tak¿e graczom bior¹cym udzia³
w wirtualnych regatach o nazwie Virtual
Regatta, rozgrywanych równolegle do
Velux 5 Oceans i na tej samej trasie. Ma
siê wiêc wra¿enie rywalizacji z zawodni-
kami w realu. W grze bierze udzia³ 35
tysiêcy ludzi z ca³ego �wiata. Ka¿dy z nich
dysponuje swoj¹ ³ódk¹, otrzymuje pro-

Uczestnicy tegorocznej edycji Velux 5 Oceans. Od lewej: Chris Stanmore-Major,
Christophe Bullens, Brad Van Liew, Zbigniew Gutkowski i Derek Hatfield.

Szkolenie medyczne. Gutkowski uczy siê
szyæ rany trenuj¹c na �wiñskiej nodze.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i www.operonracing.com.

Zajrzyj tu

rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA
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gnozy pogody i musi podejmowaæ samo-
dzielne decyzje � jak ustawiæ jacht w sto-
sunku do wiatru, czy jakie postawiæ ¿agle.
Jeden manewr mo¿e zadecydowaæ, ¿e
w ci¹gu kilku chwil mo¿na podskoczyæ
w rankingu o kilka tysiêcy miejsc albo spa�æ
na jego szary koniec. Warto siê postaraæ,
bo do wygrania jest 10 tysiêcy zupe³nie
nie wirtualnych euro. Kiedy tam zagl¹dali-
�my ostatni raz, prowadzili Francuzi.

Choæ wirtualni gracze nie musz¹ wspi-
naæ siê na maszty, a swoimi jednostkami
mog¹ sterowaæ popijaj¹c kawê czy jedz¹c
chipsy, to i tak gra potrafi mocno zaab-
sorbowaæ. Aby utrzymaæ siê na dobrym
miejscu trzeba bowiem czêsto sprawdzaæ
pozycjê swojej jednostki i korygowaæ jej

ustawienia. A przecie¿, od czasu do cza-
su, trzeba po³o¿yæ siê spaæ, pój�æ do szko-
³y czy do pracy.

- Kilka razy na dobê zagl¹dam na stro-
nê - mówi roti12, nastolatek z Gdyni. -
Wszystko zale¿y od przyjêtej strategii.
Trzeba mocno uwa¿aæ na prognozy po-
gody. Najlepsze miejsce jakie osi¹gn¹³em,
to wej�cie do pierwszej czterechsetki, ale
bywa³o ¿e spada³em na miejsce 15 ty-
siêcy ile� tam. Raz nawet wyl¹dowa³em
na afrykañskim brzegu, ale to przez tatê,
który da³ mi szlaban na komputer, kiedy
dosta³em z³y stopieñ w szkole.

Trzeba podkre�liæ, ¿e oprawa interne-
towa regat jest imponuj¹ca. Nie mog³o
byæ inaczej. Oceanicznych regat nie mo¿-
na przecie¿ ogl¹daæ na ¿ywo z ustawio-
nych na wodzie trybun. Tak¹ rolê spe³-
nia za to oficjalna strona Velux 5 Oceans
(prowadzona tak¿e po polsku, adres
obok). Mo¿na na niej niemal na bie¿¹co
�ledziæ zmagania zawodników. S¹ tam
umieszczane zarówno informacje pisane,
jak i zdjêcia oraz filmy wideo nagrane
przez kamery umieszczone na pok³adach
jachtów. Specjalna mapa pokazuje dok³ad-
ne po³o¿enie jednostek na oceanie. Ist-

nieje tak¿e strona regat na Facebooku
i polski blog dotycz¹cy startu Gutka w Ve-
lux 5 Oceans.

Informacje na ten temat (tak¿e eks-
kluzywne) publikowaæ bêdziemy w ka¿-
dym numerze naszej gazety a¿ do zakoñ-
czenia regat. �Nasze MORZE� patronuje
Gutkowi, a nasze logo, umieszczone na
¿aglu, towarzyszy mu w regatach. Choæ
wiem, ¿e wszystko mo¿e siê wydarzyæ,
¿yczymy mu aby�my w nastêpnym nu-
merze mogli napisaæ, ¿e do Cape Town
dotar³ jako pierwszy i prowadzi w drugim
etapie.

Tomasz Falba

Tak wygl¹da Virtual Regatta.

Trasa regat
Velux 5 Oceans.
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