
Rozmowa z kapitanem Krzysztofem Baranowskim 

o wyjątkowym projekcie edukacyjnym,  

który zyskał rozgłos, uznanie i naśladowców 

w Polsce i na świecie.

 ludzie sportu 
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Morze  

wywiera  

wielki  

wpływ  

na ludzi
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 MAGAZYN TRENERA  Jest Pan nie tylko 

doświadczonym żeglarzem, lecz także 

nauczycielem, dziennikarzem, autorem 

książek i na wszystkich tych polach odnosi 

Pan sukcesy. Jak Pan to robi?

 KAPITAN KRZYSZTOF BARANOWSKI  Nie mówię 
o klęskach i porażkach, których jest co najmniej 
tyle samo co sukcesów.

Zatem, szanując tę zasadę, porozmawiajmy 

o stworzonej przez Pana niezwykłej kuźni 

charakterów. Jak zrodził się pomysł na 

„Szkołę pod Żaglami”? To dość zaskakujący 

projekt w kontekście Pana samotnych 

wypraw dookoła świata.

Pierwszy samotny rejs wywołał chęć rekom-
pensaty rodzinie czasu spędzonego osobno i w 
efekcie wypłynęliśmy w rejs rodzinny – cały 
rok szkolny na morzu. Dzieci musiały się 
uczyć, a rodzice pełnić funkcję nauczycieli. Ta 
szkoła pod żaglami była impulsem do uczenia 
młodzieży w czasie rejsu żeglarskiego.

Chętnych by zamienić szkolną salę na 

pokład zapewne nie brakuje. Kto zatem może 

wziąć udział w tym projekcie? Czy tylko 

wzorowi uczniowie? Jakie kryteria decydują 

o wyborze?

W mojej „Szkole pod Żaglami” trzeba się 
wykazać rocznym wolontariatem – niesieniem 
pomocy innym. Następnie zawody sportowe 
– bieganie i pływanie – decydują o )nałowej 
grupie, która okrętuje na żaglowiec i wypływa 
na ocean.

Wybrana w ten sposób grupa przed 

wyjazdem odbywa jakieś szkolenia? Jak 

wyglądają przygotowania do wyprawy? 

Znajomość żeglarstwa nie jest wymagana – 
przez pierwsze dni na pokładzie ćwiczymy 
manewry „na sucho”. Pożądana jest znajomość 
nazewnictwa, a tego można się nauczyć w domu 
przed rejsem.

 Od początku 

mówimy, że 

będzie trudno, 

choć niektórzy 

nie chcą w to 

uwierzyć. 

Potem w razie 

narzekań 

przypominamy 

o tym 

i proponujemy 

rezygnację 

z rejsu. 

Propozycje takie 

są natychmiast 

odrzucane. 

Czyli oczekiwania wobec nauczycieli i innych 

członków załogi są podwójne?

O ile młodzież nie musi mieć przygotowania 
żeglarskiego, o tyle kadra jak najbardziej 
powinna. O)cerowie powinni mieć stopień 
kapitański, a równocześnie móc wykładać 
jeden albo więcej przedmiotów szkolnych. 
Mechanik, kucharz i bosman to ludzie arma-
tora, ale właśnie w porozumieniu z armatorem 
staram się, by były to osoby na poziomie, 
które mają łatwość w nawiązywaniu kontaktu 
z młodzieżą.

A jakie wymagania stawia Pan sobie? Jakie 

cechy charakteru trzeba w sobie rozwijać 

w tej pracy?

Na pewno trzeba mieć duże zapasy cierpliwości 
i tolerancji, zarówno wobec młodzieży, jak 
i innych dorosłych. Na żaglowcu jest mało 
„powierzchni socjalnej”, żyje się w ciasnocie, co 
sprzyja szybkiej integracji, ale jest też zarzewiem 
częstych kon+iktów.

Jak więc buduje Pan zespół, rozwiązuje 

konflikty i zdobywa autorytet na statku? 

W jaki sposób najłatwiej zmotywować 

młodzież do wysiłku (fizycznego 

i intelektualnego)? Jak przygotować ich na 

trudne, stresujące sytuacje?

Nie ma reguły. Każdy manewr kapitana ob-
serwują wszyscy i widzą, czy się udał, czy nie. 
Sposób rozwiązywania trudnych problemów, 
kon+iktów i wątpliwości również budzi szacunek 
albo pogardę. Od początku mówimy, że będzie 
trudno, choć niektórzy nie chcą w to uwierzyć. 
Potem w razie narzekań przypominamy o tym 
i proponujemy rezygnację z rejsu. Propozycje 
takie są natychmiast odrzucane.

Pana zdaniem, można przenieść te metody do 

szkoły na lądzie?

Metody tak, ale morza i jego potęgi już nie. 
A to sprawia, że metody stają się nieskuteczne.
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Jakie inne problemy i niebezpieczeństwa 

mogą się pojawić, gdy zabiera się młodych 

ludzi w tak długi rejs?

Trudno wszystko przewidzieć – wypadek, 
chorobę, kon+ikt między uczniami, nieporo-
zumienia między nauczycielami, awarię statku 
itp. Raz zaginęła nam na brzegu nauczycielka 
– poszła sama na plażę i myśleliśmy się, że 
się utopiła. Po kilkunastu godzinach znalazła 
się – cała szczęśliwa, ponieważ poznała kogoś 
bardzo interesującego i zapomniała przy nim 
o bożym świecie – terminie powrotu na statek 
i obowiązku powiadomienia kolegów.

Czy naturalne w tych okolicznościach 

obawy rodziców są dużym problemem dla 

organizatorów? Jak sobie z nimi radzić?

Obawy rodziców są zrozumiałe, ale kilkuna-
stoosobowa kadra żaglowca przejmuje ich rolę. 
Recenzje byłych uczniów są tak wspaniałe, że 
uspokajają rodziców, a relacje ich dzieci z pokła-
du sprawiają, że spokojnie oczekują na kolejne.

Czy na statku dziewczynki i chłopców 

obowiązują inne zasady?

Kabiny są oddzielne, ale obowiązki takie same. 
Dziewczęta radzą sobie nie gorzej niż chłopcy.

„Szkoła pod Żaglami” jest też nazywana 

„szkołą życia”. Czy rzeczywiście ma tak 

duży wpływ na młodych ludzi?

To morze wywiera tak wielki wpływ na ludzi. 
W wieku 15 lat odmienia dosłownie wszystko.

Potwierdzają to historie wychowanków 

„Szkoły”? Zna Pan ich dalsze losy?

Nie wszystkich, choć spotkaliśmy się po 20 latach 
z uczniami uczestniczącymi w pierwszym rejsie, 
a teraz mamy się spotkać po 25 latach z uczniami 
szkoły międzynarodowej. Chłopcy z tamtych lat 
zrobili i w Polsce, i na świecie wielkie kariery i, 
jak wszyscy zgodnie twierdzą, stało się to dzięki 
miesiącom spędzonym wtedy na morzu.

 Dawniej nie  

 martwiliśmy  

 się o pieniądze,  

 tylko o to, czy  

 nas wypuszczą.  

 Teraz  

 organizacja  

 wyprawy  

 polega przede  

 wszystkim  

 na zbieraniu  

 funduszy.

A jak zmieniali się uczniowie na przestrzeni 

lat? Czy metody pracy musiały się radykalnie 

zmienić, czy na wodzie rządzi tradycja?

Na wodzie rządzi tradycja, szacunek dla do-
brej roboty i wymuszona przez okoliczności 
dyscyplina. Na szczęście nasza młodzież nie 
jest roszczeniowa, ponieważ rejs jest za darmo 
i nie mogą powiedzieć, że rodzice zapłacili, 
więc coś się im należy.

Od czasu pierwszego rejsu „Szkoły pod 

Żaglami” w 1983 roku znacząco zmieniła się 

sytuacja polityczna w Polsce i na świecie. 

Z jakimi przeszkodami musiał się Pan 

mierzyć wtedy, a z jakimi dziś?

Dawniej nie martwiliśmy się o pieniądze, tyl-
ko o to, czy nas wypuszczą. Teraz organizacja 
wyprawy polega przede wszystkim na zbieraniu 
funduszy.

Wydawać by się mogło, że pozyskiwanie 

środków finansowych na tak rozpoznawalny 

projekt nie wymaga wielu zabiegów, a z 

każdą kolejną edycją staje się łatwiejsze. Na 

czyje wsparcie można liczyć?

Nie mamy stałego sponsora, za każdym razem 
wydaje się, że trzeba będzie odwołać zaplano-
wany rejs. W ostatniej chwili zdarza się cud 
i jakaś instytucja deklaruje pomoc. Ale nie mam 
pewności, czy za rok będę mógł znów wypłynąć.

„Szkoła pod żaglami” jest znana 

w kraju i na świecie, jak radzi Pan 

sobie z zainteresowaniem mediów? Czy 

popularność ułatwia pracę, czy wręcz 

przeciwnie?

Prośby o autograf otrzymuję z całego świata 
i choć to męczące, staram się odpisywać. Ale 
w niczym mi to nie pomaga. Rozpoznawalność 
nie przekłada się choćby na przekazanie 1 pro-
centu z podatku, co przecież podatnika nic nie 
kosztuje. O chęci pomocy nie wspominam, 
ponieważ nie ma o czym.
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W tym numerze „Magazynu Trenera” 

przedstawiamy m.in. problem alkoholu 

w sporcie. O ludziach morza mówi się, że 

nadużywają alkoholu. Czy to prawda, czy 

stereotyp?

Marynarze piją na morzu, a już na pewno 
w portach. Ale my nie jesteśmy typowymi 
ludźmi morza i nie podlegamy takim stresom 
zawodowym jak marynarze. Jednak także wśród 
żeglarzy zdarzają się tacy, którzy nadużywają 
alkoholu. Podczas ostatniego rejsu wyrzuciliśmy 
w kolejnym porcie jednego z o)cerów.

Zbliżają się wakacje, czas wyjazdów 

na różne obozy, dla nastolatków często 

połączone z nadużywaniem alkoholu. Jak, 

Pana zdaniem, powinien zareagować na taki 

problem opiekun grupy młodych ludzi?

Opiekun powinien mieć młodzież pod stałą 
obserwacją i natychmiast ostro reagować na 
wszelkie ekscesy. Przede wszystkim jednak nie 
dawać złego przykładu.

A jakie są Pana plany i marzenia na najbliższe 

miesiące?

1 września chciałbym rozpocząć na pokładzie 
„Pogorii” kolejny semestr „Szkoły pod Żaglami”, 
ale budżet ciągle się nie dopina, mam więc 
zajęcie na najbliższe miesiące.

Zatem w imieniu redakcji i czytelników życzę 

hojnych sponsorów i pomyślnych wiatrów.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:
Agnieszka Wojciechowska

Kapitan Krzysztof 
Baranowski

– urodzony w 1938 roku we Lwowie żeglarz, 
kapitan jachtowy, dziennikarz, nauczyciel 
i autor książek, m.in. Hobo (1965), Kapitan 
kuk (1968), Polonezem dookoła świata 
(1973), Żaglem po Ameryce (1978), Dom 
pod żaglami (1980), Samotny żeglarz (1995), 
Drugi raz dookoła świata (2003), Zostań 
Opti-mistrzem (2004), Regaty (2007). Nakład 
wszystkich wydań i tłumaczeń przekracza 
milion egzemplarzy.  Pomysłodawca, 
założyciel i prowadzący „Szkoły pod 
Żaglami”.

Jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął 
samotnie kulę ziemską:
czerwiec 1972 – czerwiec 1973 – na jachcie 
„Polonez” przepłynął ponad 35 tys. mil 
morskich na trasie:
Plymouth – Newport – Kapsztad – Hobart 
(Tasmania) – Stanley (Falklandy) – Plymouth

październik 1999 – sierpień 2000 – na 
jachcie SY Lady przepłynął 24 tys. mil 
morskich na trasie biegnącej m.in. przez 
Wyspy Kanaryjskie, Karaiby, Kanał 
Panamski, Tahiti, Australię, Seszele, Morze 
Czerwone i Śródziemne.

Nagrody i odznaczenia:
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Medal „Za Wybitne Osiągnięcia 
Sportowe"

 • Złota Odznaka im. Janka Krasickiego
 • Złota Odznaka Zasłużony Pracownik 
Morza

 • Złoty Krzyż Zasługi – Gryf Pomorski
 • Rejs Roku – Srebrny Sekstant 1973
 • Nagroda Conrada 2000
 • Super Kolos 200
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