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„Często tak mam, że inspirują mnie
ludzie, których fotografuję. Każdy jest
osobną książką, której poznawanie jest
bardzo ekscytujące...” - tak o bohaterach
kalendarza Energetyczni 50+ mówi Lidia
Popiel. Jaki tytuł nosi Pana „książka”?
Trudne pytanie. Zebrałem ostatnio więk-
szość reportaży z moich rejsów i chciałbym
kiedyś wydać je jako książkę. Nazwałem ją
Podróże z Białym Wielorybem.
Biały Wieloryb?
Ta ksywka wywodzi się z mojej pierwszej
dalszej podróży morskiej naszym flagowym,
lubelskim jachtem Roztocze do Islandii. To
było w 2001 roku. Islandia leży co prawda
poniżej koła polarnego, no ale jakoś się zło-
żyło, że zahaczyliśmy o nie, aby dostać się
do celu. Z okazji przekroczenia koła polarne-
go, zgodnie z obyczajem, nadaliśmy sobie
różne ksywki. Na szczęście nikt nie odważył
się robić tak zwanego chrztu morskiego, bo
pogoda była wredna i było dość zimno.
Ksywki jednak zostały. Był Słonik Morski czy
Swobodny Refownik i inne... Ja zostałem Bia-
łym Wielorybem i tego się trzymam. Dzięki

temu miałem pretekst aby wyprodukować
sobie własną banderkę z wielorybem, którą
noszę pod salingiem. W sumie taka ciepła
ksywka.
Ale znacząca.
Ważne że ludzie pod tym hasłem mnie roz-
poznają.
Fakt. Wróćmy do projektu Energetyczni
50+, bo ciekawi mnie jak Pan na to się
zapatrywał?
Dla mnie, który ma siedemdziesiąt sześć lat,
że tak powiem, to trochę odmładzające.
Dostałem propozycję. Można powiedzieć, ze
była trochę bezosobowa, bo zapraszali
osoby, które mogłyby dodać coś do tego
tematu. Ponieważ na sercu leży mi wypro-
mowanie takiego w miarę spokojnego, tury-
stycznego żeglarstwa – ten projekt wydał
mis się dobrym na to sposobem.
Ostatecznie stanął Pan przed obiekty-
wem Lidii Popiel.
Proszę nie kojarzyć nazwisk. Popielów jest
w ogóle sporo w Polsce i nie tylko tu. Ale
mam za to ciekawostkę. Ktoś wyszperał
w archiwach, że król Jagiełło nadał jakieś

Pasje

posiadłości w sandomierskim rycerzowi
Popielowi za męstwo w w bitwie pod Grun-
waldem. Oczywiście traktuję to jako cieka-
wostkę i nie poszukiwałem tak dalekich
przodków. A kalendarz to całkiem sympa-
tyczne przeżycie. Spotkałem wielu cieka-
wych ludzi, jak to się mówi, pozytywnie
zakręconych. No i być może są to jakieś per-
spektywy na przyszłość, czyli jakichś spot-
kań na morzu.
Pięćdziesiąt plus. Co znaczy dla Pana
słowo senior?
We wczesnej młodości mieszkałem
w Karpaczu i skoro mieszkałem, to oczywiś-
cie jeździłem na nartach i startowałem
w zawodach. Byłem wtedy juniorem grupy B.
Była też grupa C czyli trochę starsi, no
i na koniec seniorzy. Ci byli z jednej strony
obiektem podziwu, a z drugiej wyszydzania,
no bo wiadomo my młodzi, a oni już starcy.
Ostatecznie słowo senior jest dla mnie pozy-
tywnym określeniem kogoś, kto ma już
życiowe doświadczenie i od kogo można się
wiele nauczyć. Zatem nic obraźliwego
i przy tym pozostańmy.

Spotykam się
z grupą osób
ze Świdnika,
nazywam to
klubem ge-
riatrycznym,
z którymi
jeżdżę co roku
na narty
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