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P O Z Y T Y W N I E  Z A K R Ę C E N I

Czy on zwariował? Chce opłynąć ziemię na jachcie? I to z kim, z dziećmi?!
Na Kazimierzu Ludwińskim takie pytania nie robią żadnego wrażenia.
Słyszał je tysiące razy. Mimo upływu lat odpowiedź pozostaje nie-
zmienna: „Obiecałem sobie kiedyś, że gdy będę mieć dzieci, to zrobię
wszystko, żeby mieć dla nich czas”. I rzeczywiście, czasu mieli w bród.
Na katamaranie „Wyspa Szczęśliwych Dzieci” Kazimierz, Nel i Noe Lud-
wińscy spędzili 9 lat. Pokonali 45 tys. mil morskich, 6 razy przekroczyli
równik, odwiedzili kilkadziesiąt krajów i setki wysepek. Wielu osobom
nie mieści się w głowach, że tak można: zabrać dwójkę dzieci, 7-mie-
sięczne i 6-letnie, w podróż dookoła świata na jachcie o powierzchni mi-
kroskopijnej kawalerki. 

CZY TO SZALEŃSTWO?
Rzeczywiście, Kazimierz zwariował, i to nie w 2004 roku, gdy wyruszali 
w rejs, lecz znacznie wcześniej, w latach 70. Zwyczajnie oszalał na punk-
cie morza, od którego z rodzinnego Szczecina dzieliło go zaledwie 100
km. – Ja i moi bracia, Andrzej i Piotr, dostaliśmy od mamy kategoryczny

Kazimierz Ludwiński wraz
ze swoimi dziećmi, 6-letnią
Nel i 7-miesięcznym Noem,
wyruszył w podróż dookoła
świata na katamaranie
„Wyspa Szczęśliwych
Dzieci”. Na ląd zeszli
dopiero po 9 latach. Chętnie
by go znowu opuścili. 

9 lat na

018-021 reportaz ludwinscy-D + f AK E P  14.07.2017  14:24  Page 18



WRÓŻKA 19

zakaz zbliżania się do morza. Nasz ojciec był rybakiem i ra-
townikiem morskim, z racji zawodu do domu zaglądał
rzadko. Cały ciężar wychowywania czwórki dzieci spadł
na mamę, a więc trudno się dziwić, że do wody żywiła nie-
chęć. Ciągnęło nas jednak do morza. Jeszcze w liceum po-
tajemnie zapisaliśmy się na kurs żeglarski. Z czasem
wyszło na jaw, że późne powroty do domu nie wynikają 
z przeciągających się zbiórek harcerskich, lecz właśnie
z żeglowania. Jeszcze na studiach braciom zamarzyła się
Afryka. A że byli dość niecierpliwi, postanowili czym prę-
dzej wyruszyć na ocean. Tylko na czym? Katamaran
„Wyspa Szczęśliwych Dzieci” sami budowali w Ustce przez
3 lata. „Parusnyje katamarany”, rosyjska książka o budowie
wielkokadłubowców, była ich wsparciem. Wreszcie w po-
chmurnym i nieznośnie chłodnym lutym 1979 roku wyru-
szyli w kierunku tropikalnego Dakaru. W Afryce prowadzi-
li badania etnograficzne, zajmowali się połowem ryb. 

Do Polski na stałe wrócili po kilkunastu latach. Ale Kazi-
mierz w pewnym sensie nigdy nie zszedł na ląd. Ludzi
dzieli na wolnych oraz tych, którzy wolności są pozba-
wieni, często na własne życzenie i wbrew pierwotnym za-
łożeniom. Tak jak to było w jego przypadku, kiedy nie
wiedzieć jak z pierwszej kategorii osunął się w drugą. 

– Nasza rodzinna firma znakomicie prosperowała w la-
tach 90. i na początku nowego wieku. Handlowaliśmy
drewnem sprowadzanym z Afryki, ja obsługiwałem duże
kontrakty zagraniczne. Praca non stop, 6 dni w tygodniu.
Czułem, że ten piękny świat ludzi wolnych, do którego i ja
kiedyś należałem, teraz mnie omija. I jednocześnie nie daję
szans moim dzieciom, żeby go zasmakowały. 

CZY TE BIEDNE DZIECI NIE MAJĄ MATKI?!
Ma na imię Anna, a Kazimierz mógłby być jej ojcem. Co 
z tego, że dzieli ich spora różnica wieku, kiedy łączy tak
silne przekonanie o konieczności emigracji – do świata
ludzi wolnych. Dlatego na propozycję męża, aby wyruszyć
w rodzinny, początkowo 3-letni rejs, przystaje bez waha-
nia. Mają wsparcie rodziny Kazimierza. Raczej nie mogą
oczekiwać ciepłych słów od mamy Anny, która na szalony
pomysł odpowiada groźbą pozbawienia obojga praw ro-
dzicielskich. Po 8 miesiącach wspólnego żeglowania Anna

wodzie 

n Na lewej stronie:
Kazimierz Ludwiński 
za sterem na Karaibach,
Noe i Nel z Południowym
Pacyfikiem w tle. 
Po lewej: katamaran
kotwiczy
na Grenadynach.
Po prawej: na Nowej
Kaledonii i w drodze 
do Australii.
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ON CHCE WYCHOWAĆ DZIECI NA PÓŁANALFABETÓW? 
Gdy lądowe dziecko idzie do szkoły, z grubsza wie, co je
tam czeka. Dziecko „jachtowe” o takiej przewidywalności
może tylko pomarzyć, ale uczyć się musi. Dlatego jeszcze
zanim wyruszyli w rejs, Kazimierz zapisał Nel do szkoły ko-
respondencyjnej w Warszawie (dziś to Ośrodek Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie). Półki w kaju-
tach zapełniają podręczniki i pomocne szkolne. Niełatwo
zgłębia się niuanse rodzimego języka czy matematyki,
kiedy literki skaczą przed oczami i kiedy choroba morska
mocno daje się we znaki. Naukę trzeba więc uzależniać od
aktualnej sytuacji pogodowej: czy będzie dziś sztorm albo
huragan? Bo jeśli tak, to wszystkie ręce na pokład i znowu
nici z rozwiązywania zadań. Trzeba czekać kilka dni na
flautę albo postój. Nel ma jednego nauczyciela, ale suro-
wego – swojego tatę, który pomaga jej zrealizować pro-
gram trzech pierwszych klas. Co 2,5 miesiąca albo co 3
pisze pracę kontrolną, wypełnione arkusze wysyłają po-
cztą do Polski. W ten sposób zaliczyła nawet wuef! A co
dwa lata wracali do kraju na obowiązkowy egzamin. Gdy
cumują u wybrzeży Senegalu, Nel zakłada mundurek i idzie
do „prawdziwej” francuskojęzycznej szkoły. Opuszcza ją
po trzech miesiącach, bo rola białej maskotki nie przypadła
jej do gustu. Znacznie lepiej znosiła pobyt w anglojęzycz-
nej szkole w Australii, do której uczęszczała razem z Noem.

A już najlepiej czuła się w szkole pod żaglami, choć
nauka w niej nie należała do najłatwiejszych. Szybko jed-
nak posiadła żeglarski kanon wiedzy. Potrafi zapalić silnik,
zrzucić żagle, sterować ręcznie, ustawiać pilota automa-
tycznego, posługiwać się telefonem satelitarnym i radio-
telefonem. Kazimierz nie może wyjść ze zdumienia, gdy
jego 7-letnia córka zawraca po zapisanej na komputerze
trasie, aby wyłowić zgubę. Gdy płyną wzdłuż wybrzeży Ko-
lumbii, rozpętuje się sztorm, pękają zawiasy steru. Co 
w tym czasie robi Nel? Sama podnosi na kabestanie ten
nielekki, bo ponad 100-kilogramowy element. Wie, który
sznurek i kiedy pociągnąć. A przede wszystkim zachowuje

opuszcza pokład „Wyspy Szczęśliwych Dzieci”. – Przero-
sło ją życie rodzinne. Gdy byliśmy jeszcze w Afryce, w Se-
negalu, Anna poleciała z dziećmi do Polski na wakacje 
i stamtąd zażądała separacji. Wróciłem do kraju, żeby ra-
tować związek, ale z tych potrzaskanych klocków nie dało
się już niczego złożyć. Jednocześnie Nel nie chciała, by tata
został sam i natychmiast wróciła na jacht, gdy jej matka
wyraziła na to zgodę – wspomina Kazimierz. A Nel pod-
kreśla, że choć bez matki było jej smutno, to z czasem się
przyzwyczaiła do jej nieobecności. Gorzej było z Noem,
tęsknili za nim obydwoje podczas 2-letniej żeglugi po At-
lantyku. Aż wreszcie zobaczyli się z nim na zachodnim wy-
brzeżu Kostaryki – Anna z trzyletnim wówczas synkiem
znów dołączyła do rodziny, tym razem na 1,5 roku. Co
prawda z mężem nie dzielili dłużej wspólnej kabiny, ale
ciepło rodzinne i wrażenia – jeszcze tak.

„Wyspa Szczęśliwych Dzieci” pokonuje kolejne mile Pa-
cyfiku, dobija do wysp: Galapagos, Markiz, Tahiti, Bora
Bora, Cooka, Niue, Tonga, Nowa Zelandia, Fidżi, Vanuatu.
Eksplorują jaskinie, mozolnie wdrapują się na szczyty wul-
kanów, pływają kajakami między wapiennymi, niedostęp-
nymi wysepkami, łowią 160-kilogramowego tuńczyka, a na
jednym z nieskazitelnie błękitnych atoli Tuamotu, w Poli-
nezji Francuskiej, pływają otoczeni stadem kilkumetro-
wych mant. A potem Anna wyjeżdża, zostawiając Nel 
i Noego pod opieką Kazimierza. Przez kolejne 5 lat rejsu
dzieci zobaczy dwa razy. – Zrozumiała, że nie potrafi wy-
chowywać – brak jej cierpliwości. Mimo wszystko jej de-
cyzję odbieram jako dojrzałą i przemyślaną. Zobaczyła, 
że Nel pod żaglami wyrasta na mądrą i odpowiedzialną
osobę, nad wyraz dojrzałą jak na swój wiek i w porówna-
niu z „lądowymi” dziećmi. Dotarło do niej, że rozdzielenie
rodzeństwa było ogromnym błędem. Odchodząc, powie-
działa mi: „Wiem, że wychowasz je lepiej niż ja”. Noe po
wylocie mamy zamknął się w sobie i przez miesiące nie
chciał z nią zamienić nawet kilku słów na Skypie. A potem
wszystkich wciągnęła codzienność, także ta szkolna.

20 WRÓŻKA

n Po lewej: Nel 
i Noe w Wigilię
na redzie Koror
w Mikronezji, 
po prawej: Anna 
i Kazimierz z dziećmi 
w Polinezji Francuskiej.
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historii o Celince, psie pokładowym, z którym lubił biegać
dookoła katamaranu, po siatce rozciągniętej między kad-
łubami. Rodzeństwa nie dziwiło towarzystwo delfinów,
które płynęły za jachtem kilkadziesiąt mil morskich, za to
z rozbawieniem patrzyli na ojca paradującego w elegan-
ckich pantoflach. Jak to: przecież na jachcie chodzimy albo
w sandałach, albo boso, a tu taki cyrk! 

Rzeczywiście, Nel i Noe odstają od swoich lądowych
rówieśników. Okazało się to tuż po powrocie do domu, do
Szczecina. – Moje dzieci nigdy się nie nudziły podczas
rejsu. Aż tu pod koniec wyprawy, gdy zakotwiczyliśmy po
zamknięciu pętli wokół ziemi, zaczęły spędzać więcej
czasu nad książkami, by przygotować się do egzaminów.
Już niechętnie schodziły na ląd. Wtedy pomyślałem, że
czas na zmiany – poznanie innego życia i zdobycie nowych
doświadczeń – podkreśla Kazimierz. – Skróciłem rejs rów-
nież po to, żeby dzieci, tak jak ich rówieśnicy, mogły po-
chodzić do „normalnej” szkoły, spróbować nowego hobby
i sprawdzić swoje uzdolnienia. 

Na początku Nel jest zadowolona, że może oddać się
nowym pasjom – grze na gitarze i jeździe konnej. Noe ma
w końcu wielu kolegów, co dla jachtowego dziecka jest
sporą nowością. Tylko na lekcjach trochę się nudzą,
zwłaszcza na geografii czy historii, gdy nauczyciel przeka-
zuje suchą teorię, a oni poznali to wszystko w praktyce.
Geologię wulkanów zgłębiali, eksplorując aktywny wulka-
nicznie archipelag Vanuatu. Opowieści z życia Napoleona
chłonęli w trakcie spacerów po Wyspie Świętej Heleny.
O zwyczajach Papuasów dowiedzieli się na Papui-Nowej
Gwinei. Lekcje przyrody – wystarczyło otworzyć oczy. Pa-
saty, długość i szerokość geograficzna, prądy morskie – po
co mają na pamięć wykuć ich definicje, skoro przez 9 lat to
była ich codzienność, w zasadzie jedyna, jaką znali? Albo
dlaczego uczniowie, pyta Nel, tak posłusznie wykonują to,
co każe im nauczyciel? Skąd wiedzą, czy on ma rację? Dla-
czego nie uczą się dla siebie, tylko dla ocen i zaliczeń?
A poza tym, stwierdzają zgodnie, nudne to życie. I ci lą-
dowi ludzie też są jacyś inni. 

E W A  P L U T A

zimną krew, czego nikt w tzw. normalnym świecie od kil-
kuletniego dziecka nie wymaga. – Zawsze mogłem na niej
polegać. Z czasem zacząłem powierzać jej dzienne wachty,
konsultowałem z nią, dokąd mamy płynąć i gdzie zacumo-
wać. Moja mała Nel stała się silnym człowiekiem i dzielną
żeglarką. Swoją wiedzę i umiejętności przekazała bratu. To
wszystko bez musztry, bez przymusu, na zasadach praw-
dziwej demokracji, a przede wszystkim w 100-procento-
wym zaufaniu i bezwarunkowej miłości. Dalej pani uważa,
że nonszalancko podchodzę do wychowywania dzieci,
skazując je na półanalfabetyzm, tak?

SKĄD NA TO PIENIĄDZE?
Żeby na własne oczy zobaczyć zjawiskowe kotwicowisko
na Markizach, monstrualne płaszczki u wybrzeży Tua-
motu, liczące setki sztuk stado delfinów na Fernando de
Noronha, barwne koralowce na Palau, wodospady Wikto-
rii, fosforyzujący ocean na wysokości Gambii czy zwierzęta
na sawannie w Botswanie, trzeba mieć pieniądze. Tylko
skąd je brać, kiedy 9 lat spędza się w podróży? Zgroma-
dzone oszczędności miały starczyć na 3 lata – zakładali, że
tyle potrwa rejs. Zaciskanie pasa weszło im w krew 
i wkrótce cała rodzina była w stanie utrzymać się za nie-
wielkie pieniądze. No, chyba że katamaran wymagał na-
prawy, co im dłużej płynęli, tym częściej się zdarzało. Przez
cały czas Kazimierz mógł liczyć na wsparcie swoich braci
i siostry, także finansowe. Imał się także różnych doryw-
czych prac, między innymi czarterował jacht. Wbrew po-
zorom, czasu na pracę miał całkiem sporo, bo jak szacuje,
na żeglowaniu upłynęła im zaledwie jedna dziesiąta wy-
prawy. Resztę czasu spędzili na kotwicowiskach. Gdy on
pracował lub naprawiał katamaran, Nel i Noe zawierali
znajomości. Bo okazało się, że podobnych im jachtowych
dzieci, dorastających na statkach, w marinach i kotwico-
wiskach na całym świecie, jest znacznie więcej.  

TE DZIECI NIE BĘDĄ TAKIE, JAK ICH RÓWIEŚNICY. KROPKA
W podróży – na jachtach, w portach czy buszu – spotykał
je bardzo często. Choć pochodziły z różnych krajów, były
do siebie podobne. Zmierzwione, rozjaśnione słońcem
czupryny, ogorzałe twarze, szczupłe sylwetki, w oczach
przyczajona ciekawość świata, a w głowie – szerokie ho-
ryzonty. Pomyślał, że jeśli tylko będzie mieć swoje, wy-
chowa je właśnie tak – w drodze. Chciał, żeby były otwarte
na inność, w każdym znaczeniu tego słowa. I tak pewnego
dnia katamaran stał się dla całej trójki domem, szkołą 
i sposobem na życie. A co poza tym?

Gdy Noe poznawał podczas rejsu nowe osoby, pytał,
z jakiej wyspy pochodzą. Idea państwa i przynależności do
niego była mu zupełnie obca. Podobnie jak… przyprawy 
w słoiku z ogórkami, które długo mylił z algami. Jego lą-
dowi rówieśnicy nie zawsze dowierzają opowieściom
o tym, jak wyciągał z wody 30-kilogramową barakudę. Albo

Nel, Noe i Kazimierz Ludwińscy między wrześniem 
2004 roku a sierpniem 2013 roku okrążyli ziemię na katamaranie
„Wyspa Szczęśliwych Dzieci”. W tym czasie odwiedzili kilkadziesiąt
krajów, kilkaset wysepek, zapieczętowano im po 2 paszporty.
Na festiwalu podróżników „Kolosy” w 2013 roku otrzymali nagrodę
główną w kategorii „Podróże” za „pokazanie, że wychowywanie
dzieci nie musi się wiązać z codziennym rygorem życia na brzegu”.
Swoje przygody opisują w książkach „Wyspa Szczęśliwych Dzieci.
Bracia Ludwińscy”(tom I), „Wyspa Szczęśliwych Dzieci. Nel” (tom II),
„Wyspa Szczęśliwych Dzieci. Noe” (tom III). Cała trójka mieszka
obecnie w Szczecinie. 
Więcej na: wyspaszczesliwychdzieci.com. 
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