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STS Pogoria

„CO MI TO DAŁO?”
Po rejsie uczennice i uczniowie Szkoły Pod Żaglami kpt. Krzysztofa Baranowskiego mieli odpowiedzieć
pisemnie na dwa pytania:
1. Dlaczego zgłosiłam/-łem się do Szkoły Pod Żaglami?
2. Co mi dała Szkoła Pod Żaglami?
Oto co napisali:
1. Chciałem przeżyć wielką przygodę. Przygodę życia. Gdy przeglądałem materiały z poprzednich
rejsów, stwierdziłem, że coś takiego może się nigdy nie powtórzyć, dlatego postanowiłem się zgłosić
i spróbować.
2. Na pewno bardzo wiele. Większości prawdopodobnie nie zauważyłem, ale to, co spostrzegłem,
zostawiło ogromny ślad w mojej osobowości. Zauważyłem, że o wiele łatwiej jest kontaktować mi się
z innymi ludźmi. Nie czuję już takich oporów w wyrażaniu siebie i moich poglądów. Dostrzegłem, że życie
jest piękne i trzeba się cieszyć każdą chwilą, jeśli jest to nawet jakiś gorszy moment.
1. W tegoroczne wakacje bardzo spodobało mi się żeglarstwo morskie (płynąłem małą jednostką).
Chciałem przeżyć wielką przygodę, spotkać nowych ludzi, zobaczyć kawał świata. Ale przede wszystkim
cieszyłem się, że bedę mógł pożeglować na tak niezwykłym żaglowcu rejowym.
2. SPŻ dała mi bardzo wiele. Między innymi przeżyłem (choć jeszcze nie do końca) uroki morskiego
żywiołu Neptuna, poznałem znanych ludzi i się trochę zdyscyplinowałem. Zrobiłbym, co by tylko było
możliwe, żeby zostać tu jak najdłużej.
1. Zgłosiłam się, ponieważ uwielbiam podróże i przygody. A myślałam, że będzie to przygoda mojego
życia. I nie zawiodłam się. Chciałam też spróbować swoich sił i sprawdzić siebie. Czy dam sobie radę
w trudnych warunkach. Chciałam też spróbować i zobaczyć, co to żeglarstwo i czy mi się spodoba.
2. Mogłam sprawdzić siebie w dobrych i trudnych warunkach. Zobaczyłam, co to prawdziwe żeglarstwo i praca na jachcie. Spotkałam różnych ludzi i zaprzyjaźniłam się. Zwiedziłam wiele miejsc. Nauczyłam
się żeglować – to były moje pierwsze i niezapomniane chwile żeglugi. A przede wszystkim spełniłam swoje
marzenie i wiem, że był to jeden z niezapomnianych okresów mojego życia.
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1. Zgłosiłam się do Szkoły Pod Żaglami ponieważ opowiedziała mi o tym moja mama. Opowiedziała
mi o tym i zapytała się mnie, czy chciałabym wziąć w tym udział. Oczywiście perspektywa podróży po
świecie spodobała mi się. Znalazłam stronę w internecie i zgłosiłam się.
2. Myślę, że była to dla mnie szkoła życia, ukształtowała mi charakter. Dzieki niej jestem bardziej
odpowiedzialna.
UWAGI ODE MNIE: nauczyłam się być przytomna o godzinie 4:00
1. Chciałem zawalczyć w jakiś sposób o to, co chcę dostać, a możliwość zwiedzania świata, podczas
gdy inni siedzą w szkole, była właśnie tą rzeczą, na której mi zależało.
2. Szkoła Pod Żaglami pozwoliła mi oderwać się od rutyny i zawiązać kilka przyjaźni.
1. Zgłosiłam się przez przypadek. Z ciekawości, jak wygląda życia i praca na żaglowcu.
2. Jestem bardziej odpowiedzialna, obowiązkowa, pracowita. Wykonuję zadaną mi pracę od razu i bez
dyskusji. Poznałam nowych ludzi.
1. Do Szkoły Pod Żaglami zgłosiłem się, ponieważ chciałem przeżyć nową, wspaniałą przygodę. Taka
przygoda może się wydarzyć tylko raz w życiu. Kolejnym powodem był fakt, że chciałem poznać nowych
fajnych ludzi.
2. Szkoła Pod Żaglami dała mi wiele wspaniałych wrażeń, jak i nauczyła mnie pokory do morza.
1. Zgłosiłem się do Szkoły Pod Żaglami, ponieważ stwierdziłem, że może być to jedyna szansa na
zobaczenie dużej części Europy oraz przygoda życia, której nie zapomnę do końca życia.
2. Przez ten rejs jestem na pewno bardziej odpowiedzialny i obowiązkowy. Poza tym mam większe
doświadczenie względem żaglowców. Poznałem również wielu wspaniałych ludzi, z którymi będę chciał się
jeszcze nie raz spotkać.
1. Zgłosiłam się do Szkoły Pod Żaglami, ponieważ chciałam spróbować swoich sił w zawodach sportowych. Marzyłam o rejsie dookoła Europy. Gdy się dostałam, wiedziałam, że będzie to przygoda mojego życia.
2. Dzięki Szkole Pod Żaglami stałam się bardziej otwarta na świat i na ludzi. Rejs dał mi inny pogląd
na życie. Myślę, że poznanie nowych osób i nowych kultur to dobre doświadczenie.
1. Do "Szkoły" zgłosiłem się z przyczyn prostych – interesuję się żeglarstwem, a możliwość popłynięcia w półtoramiesięczny rejs za darmo zdarza się raz na całe życie. Chciałem też nauczyć się tu pracy,
pokazać sobie, jak będzie wyglądać moje przyszłe życie.
2. Szkoła Pod Żaglami dała mi wiarę we własne możliwości. Stojąc w środku nocy na wachcie, ciężko
odpędzić od siebie sen, lecz trzeba było się „spiąć” i pracować dalej. Dała mi też hart ducha, mogę to też
opisać na powyższym przykładzie. Nauczyła mnie przede wszystkim odpowiedzialności za czyny własne
i za cudze. Na statku panuje zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” przez co łatwo można się
nauczyć tej właśnie odpowiedzialności.
Mógłbym wymieniać dalej, ale myślę, że zabrakłoby mi czasu na opisanie wszystkich korzyści z rejsu.
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1. Chciałem przeżyć przygodę, oderwać się od normalnego życia, sprawdzić siebie, a także zwiedzić
kawałek świata.
2. Nauczyła mnie lepiej organizować swój czas, jestem bardziej obowiązkowy i punktualny. Robotę
zawsze staram się wykonywać najlepiej jak potrafię. Poszerzyła ona także moje horyzonty.
1. Od zawsze moim marzeniem było żeglarstwo. Już jako mały chłopiec interesowałem się żaglowcami.
Szkoła Pod Żaglami dała mi szansę opłynięcia Europy na takim właśnie statku. Ponadto lubię zwiedzać.
W czasie rejsu odwiedziłem miejsca, w których być może nigdy bym się nie pojawił.
2. Szkoła dała mi poczucie odpowiedzialności zbiorowej, umiejętność mobilizacji się i pracy w grupie
bez względu na trudne warunki.
1. Do Szkoły Pod Żaglami zgłosiłam się z powodu niezaspokojonej ciekawości świata, ale także
chciałam sprawdzić swoją wytrzymałość fizyczną i psychiczną. Udział w Szkole Pod Żaglami początkowo
był zwykłym projektem, ale szybko przerodził się w marzenie i cel do osiągnięcia. Stanowiło to dla mnie
nie lada wyzwanie.
2. Na morzu nauczyłam się patrzeć z innej perspektywy na problemy i przeszkody życiowe oraz jak
sobie z nimi radzić. Rejs uświadomił mi, że jeśli czegoś bardzo chcemy i mocno wierzymy w sukces, to uda
nam się osiągnąć wymarzony cel.
1. Zgłosiłam się do Szkoły Pod Żaglami, ponieważ uznałam, że będzie to przygoda mojego życia,
możliwość poznania świata. Na pokładzie istnieje możliwość poznania nowych przyjaciół i sprawdzenia
siebie samego. Oprócz tego taki rejs ma wpływ na kształtowanie się charakteru.
2. Żeglując, nauczyłam się wiele – m.in. ciężkiej pracy, współdziałania w grupie, walczenia z własnym
lękiem czy gospodarowania cennym czasem. Myślę, że są to umiejętności, które będę mogła wykorzystać
w późniejszym życiu.
1. Zgłosiłam się do Szkoły Pod Żaglami, by przeżyć jakąś niesamowitą przygodę, mieć cel, do którego
mogę dążyć. Chciałam poznać, choć na trochę, szarą rzeczywistość. Pomoc innym sprawiła mi wiele satysfakcji, wiele się nauczyłam. Same przygotowania zmieniły trochę moją osobę, mój pogląd na świat.
2. Szkoła natomiast pokazała mi, jak przezwyciężać własne słabości, być bardziej zorganizowaną
i pokorną. Nauczyłam się ufać ludziom mądrzejszym, bardziej doświadczonym ode mnie. Poznałam też nowe
osoby. Każdy z nich jest inny, ale każdy chce coś w życiu osiągnąć, nie ma syndromu „pasożyta”. Zobaczyłam
również sporą część Europy i przekonałam się, że wszędzie żyje się podobnie, są plusy i minusy. Na pewno
się nie zawiodłam na tym rejsie, na 6 tygodniach poza domem.
1. Kiedyś, gdy mama wróciła z pracy i powiedziała o SPŻ, stwierdziłem, że co mi tam i się zgłoszę.
Później o tym zapomniałem, aż kiedyś znalazłem w skrzynce mailowej maila od SPŻ. Zrobiłem wolontariat,
pojechałem na eliminacje i cóż – dostałem się.
2. Myślę, że SPŻ dała mi wielu nowych przyjaciół i wielką niezapomnianą przygodę.

