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rejs dooko³a �wiataWYDARZENIA

Kiedy zamykali�my poprzedni numer
�Naszego MORZA� Gutkowski, popular-
nie zwany Gutkiem, pokonywa³ w³a�nie
pas cisz równikowych. Walczy³ te¿ zawziê-
cie o prowadzenie z Amerykaninem Bra-
dem Van Liew, niezwykle do�wiadczonym
¿eglarzem, który ju¿ raz wygra³ te rega-
ty. By³ to bój naprawdê zaciek³y i niemal
do ostatniego momentu trudno by³o prze-
widzieæ jak siê zakoñczy.

- Gutek naprawdê jest �wietny. Sk¹d
siê ten facet wzi¹³, do diab³a?! Bardzo
dobrze mieæ za plecami takiego rywala,
który naprawdê walczy o ka¿d¹ milê. Nie
wiem, czy taka walka bêdzie trwa³a na
wszystkich odcinkach, ale mam nadziejê,
¿e ¿aden z nas przez to nie uszkodzi swo-
jej ³ódki - mówi³ ze zdziwieniem, ale i sza-
cunkiem amerykañski ¿eglarz o Polaku. -
On naprawdê dociska peda³ ca³y czas i to
jest fantastyczne. Ma starszy jacht, ale
�wietnie przygotowany, maj¹cy na kon-
cie zwyciêstwo w Vendée Globe, wiêc nie
¿aden ³ach. Nasza rywalizacja naprawdê
mi siê podoba. Liczê jednak na to, ¿e
bêdê w porcie pierwszy.

Potrzebna motywacja

Nadzieje Brada siê spe³ni³y i rzeczy-
wi�cie to w³a�nie on, jako pierwszy,
stan¹³ na mecie w Cape Town 14 listo-
pada. Gutek pojawi³ siê tam trzy dni
pó�niej - 17 listopada o godzinie 21.03
czasu polskiego.

Zbigniew Gutkowski
zajmuje drugie miejsce

w najstarszych regatach
samotników dooko³a

�wiata Velux 5 Oceans.
Polscy ¿eglarze trzymaj¹

za niego kciuki.
Niektórzy uwa¿aj¹

nawet, ¿e ma szansê
wygraæ ten wy�cig.

5

Ma³ysz
Zrobiê jak

Samotno�æ ¿eglarza.
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sza od g³ównego przeciwnika � Le Pingo-
uin i posiadaj¹ca o jedn¹ trzeci¹ mniejsz¹
powierzchniê ¿agli. Gutek pokaza³, ¿e po-
mimo tego, a tak¿e awarii i wypadku,
w którym ucierpia³a jego g³owa, potrafi
¿eglowaæ. Pierwszy etap nieoczekiwanie,
bo przecie¿ Amerykanin, nie Polak by³ fa-
worytem tego wy�cigu, sta³ siê emocjonu-
j¹cym pojedynkiem pomiêdzy obu ¿egla-
rzami.

Zapewne bêdzie on kontynuowany
na drugim odcinku. Kolejny etap regat
Velux 5 Oceans wiedzie z Cape Town do
Wellington w Nowej Zelandii. Liczy oko-
³o 7 tysiêcy mil morskich. Start do niego
ma siê odbyæ 12 grudnia. ̄ eglarze mieli
wiêc czas na odpoczynek i przygotowa-
nie jachtów. Tak¿e Gutek z tego skorzy-
sta³, w wolnych chwilach ciesz¹c siê obec-
no�ci¹ ¿ony Elizy. Je�li wszystko posz³o
zgodnie z planem, to w chwili kiedy uka-
zuje siê ten numer �Naszego MORZA�,
od kilku ju¿ dni, powinny trwaæ zmaga-
nia na drugim etapie.

Rycz¹ce czterdziestki

Pokonanie go to nie bêdzie bu³ka
z mas³em. Byæ mo¿e nawet bêdzie to naj-
trudniejszy etap tych regat. Ocean Po³u-
dniowy cieszy siê w�ród ¿eglarzy z³¹
s³aw¹. Wystarczy powiedzieæ, ¿e w ob-
szarze od równole¿nika czterdzie�ci stop-
ni do ko³a podbiegunowego po³udniowe-
go wystêpuj¹ najsilniejsze wiatry na na-
szej planecie, zwane potocznie �rycz¹cy-
mi czterdziestkami�. Wywo³uj¹ niezwy-
kle gwa³towne sztormy i fale o wysoko-
�ci kilkunastu metrów. Temperatura wody
za� oscyluje w okolicach zera. Te ekstre-

- Po raz pierwszy czujê siê trochê
zmêczony - mówi³ Gutek zaraz po zej-
�ciu na l¹d. - Ostatnie 12 godzin jecha-
³em tylko na 3 refie, bez foka, bo mia-
³em ponad 50 wêz³ów wiatru i o�miome-
trow¹ falê z boku, wiêc napêdu by³o
wystarczaj¹co. Jakie� 3-4 mile przed met¹
siê rozrefowa³em, potem wchodz¹c do
portu znowu musia³em refowaæ ¿agle, bo
by³ szkwa³ 30 wêz³ów, a ja jecha³em ju¿
na pe³nym zestawie, wiêc siê zmêczy-
³em tymi wszystkimi æwiczeniami, tym
bardziej, ¿e odbywa³o siê to tak napraw-
dê ju¿ po zachodzie s³oñca. Ale ogólnie
rejs mnie nie sforsowa³, mogê tak p³y-
waæ, tylko muszê mieæ motywacjê.

Organizatorzy regat skrzêtnie wyliczy-
li, ¿e Polak spêdzi³ na wodzie: 31 dni, 6
godzin i 3 minuty. Pokona³ 8153 mile
morskie, a jego �rednia prêdko�æ wyno-
si³a 10,87 wêz³a. Za drugie miejsce w re-
gatach otrzyma³ 10 punktów oraz nagro-
dê pieniê¿n¹ w wysoko�ci 15 tysiêcy
euro (za pierwsze by³o 12 punktów i 24
tysi¹ce euro).

Kiedy zamykali�my to wydanie naszej
gazety, do mety w Cape Town dotar³o
ju¿ czterech z piêciu bior¹cych udzia³
w regatach zawodników. Pi¹ty, nêkany
awariami sprzêtu, Christophe Bullens jesz-
cze p³yn¹³. Kolejno�æ zawodników po
pierwszym etapie przedstawia siê nastê-
puj¹co: pierwsze miejsce - 42-letni Ame-

rykanin Brad Van Liew na jachcie Le Pin-
gouin, drugie - 37-letni Zbigniew Gutkow-
ski na jachcie Operon Racing, trzecie - 57-
letni Kanadyjczyk Derek Hatfield na Acti-
ve House, czwarte - 32-letni Brytyjczyk
Christopher Stanmore-Major na jachcie
Spartan i pi¹te miejsce - 48-letni Belg Chri-
stophe Bullens na Five Oceans of Smiles.

Drugie miejsce Gutka to jego wielki,
osobisty sukces. Tym cenniejszy, ¿e jacht
Operon Racing to najstarsza z piêciu star-
tuj¹cych w regatach ³odzi, o dziesiêæ lat star-

Gutek cieszy siê z ukoñczenia
pierwszego etapu.

W porcie czeka³a ¿ona Eliza.

Zajêcie drugiego miejsca to du¿y sukces
Polaka.
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malne warunki bêd¹ dla zawodników au-
tentycznym sprawdzianem ich ¿eglarskich
umiejêtno�ci.

Na takim akwenie ³atwo o nieszczê-
�cie. Dlatego zawodnicy dobrze siê musz¹
zastanowiæ nad strategi¹. Chodzi o to, by
nie przeszar¿owaæ. Na tym etapie wszyst-
ko mo¿na wygraæ, ale i wszystko prze-
graæ. W rozmowie z �Naszym MORZEM�
Gutek zapowiedzia³ twarde, ale ostro¿ne
zmagania o pierwsz¹ lokatê. Nie zamie-
rza bowiem �odpuszczaæ� swojemu g³ów-
nemu rywalowi, ale tak¿e g³upio ryzyko-
waæ, co mog³oby siê skoñczyæ katastrof¹.

- Zrobiê jak Ma³ysz, który na pytanie
czy wygra, odpowiada zwykle, ¿e on o tym
nie my�li, tylko chce po prostu oddaæ do-
bry skok - mówi Gutek. - Ja te¿ postaram
siê pop³yn¹æ jak najlepiej umiem. Jaki to
przyniesie efekt? Zobaczymy.

Polski ¿eglarz jest ostro¿ny w ocenach
swoich szans na zwyciêstwo. To zrozu-
mia³e. Wynika nie tylko z jego skromno-
�ci, ale i trze�wej oceny. Mniej ostro¿ni s¹
najbardziej znani polscy ¿eglarze, z który-
mi rozmawiali�my, a którzy z zainteresowa-
niem �ledz¹ wystêp Gutka w Velux 5 Oce-
ans i trzymaj¹ za niego kciuki.

- Wbrew pozorom on ma ca³kiem
komfortow¹ sytuacjê zajmuj¹c drugie
miejsce - ocenia Krzysztof Baranowski,
który dwukrotnie op³yn¹³ samotnie �wiat.
- Ma wiêksz¹ motywacjê, aby wskoczyæ
na pierwsze miejsce. Wierzê, ¿e mo¿e
zwyciê¿yæ.

Podobnego zdania jest Roman Pasz-
ke, który dowodzi³ jachtem podczas za-
³ogowych regat dooko³a �wiata The Race.
Wed³ug niego Gutek ju¿ wygra³, bo uda-
³o mu siê wystartowaæ w takim wy�cigu.
Jego zdaniem dopiêcie finansowe takie-
go projektu wymaga³o od ¿eglarza du¿ej
determinacji.

- Z tego co obserwujê, nadal ma j¹
w sobie - mówi Paszke. - Dla mnie wy-
rós³ na faworyta tego wy�cigu.

- Przed Gutkiem najtrudniejszy chyba
etap regat - mówi z kolei Jaros³aw Ka-
czorowski, który bra³ udzia³ w samotnych
regatach przez Atlantyk. - Je�li teraz uda
mu siê utrzymaæ na dobrej pozycji, mo¿e
wygraæ.

Na inn¹ stronê wystêpu Gutkowskie-
go w Velux 5 Oceans zwraca uwagê
¿eglarski olimpijczyk Mateusz Kuszniere-
wicz. Wed³ug niego start w tych regatach
to znakomita promocja Polski.

- Kiedy w zagranicznych mediach wi-
dzê relacjê z Velux 5 Oceans, to s³yszê jak
mówi¹, ¿e drugi jest Polak - mówi Kusz-
nierewicz. - To budzi zainteresowanie.

Wierzyæ w siebie

- Dziêkujê wszystkim, którzy we mnie
wierz¹ - odpowiada Gutkowski. - Tak¿e
kibicuj¹cym mi Czytelnikom �Naszego
MORZA�, które jest patronem medialnym
mojego startu w Velux 5 Oceans.

Przypomnijmy, ¿e Gutek jest jednym
z bardziej znanych polskich ¿eglarzy. Na
koncie ma ponad 100 tysiêcy mil mor-
skich. W latach 1987-1995 by³ cz³onkiem
narodowej kadry olimpijskiej klasy 470,
potem kapitanem wachtowym na jach-
cie Warta-Polpharma w za³ogowych re-
gatach wokó³ziemskich The Race. Bra³
udzia³ w próbie bicia rekordu op³yniêcia
�wiata bez zawijania do portu na jachcie
Bank BPH. Skiperowa³ równie¿ trimara-
nowi klasy Orma 60 Bonduelle podczas
regat Nokia OOPS Cup.

Start w Velux 5 Oceans jest najwiêk-
szym sportowym wyczynem w karierze
polskiego ¿eglarza. Ale nie tylko dla nie-
go jest to wa¿ne wydarzenie. Jak dot¹d
bowiem ¿aden Polak nie wystartowa³ nie
tylko w Velux 5 Oceans, ale i w ogóle
w jakichkolwiek regatach samotników do-
oko³a �wiata.

Wy�cig, w których bierze udzia³ Gu-
tek jest najstarszym tego rodzaju na �wie-
cie. Jego trasa liczy 30 tysiêcy mil mor-
skich i sk³ada siê z piêciu etapów wiod¹-
cych z La Rochelle poprzez Cape Town,
Wellington, Salvador i Charleston z powro-
tem do La Rochelle. Stawk¹ jest nagroda
w wysoko�ci pó³ miliona euro.

W obecnej edycji Velux 5 Oceans bie-
rze udzia³ piêciu zawodników. W sieci za�
trwa wirtualny wy�cig na tej samej trasie,

w którym �p³ynie� ponad 60 tysiêcy lu-
dzi, w tym tak¿e Polacy. Co ciekawe,
zwyciêzca pierwszego odcinka pojawi³ siê
na wirtualnej mecie trzy dni wcze�niej od
swojego odpowiednika w realu.

Tomasz Falba

Przywitanie czwartego na mecie w Cape Town Christophera Stanmore-Majora.
Od lewej: Brad Van Liew, Derek Hatfield i Zbigniew Gutkowski.
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Operon Racing zmierza do Cape Town.
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Chcesz wiedzieæ wiêcej?
Zajrzyj na strony internetowe:

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

i www.operonracing.com.
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