
Lublin Cafe | Polska Kurier Lubelski | 20 listopada 2014 | 9

nak, ze strach opadał zaraz po starcie, bo
wtedy to już trzeba było się skupić, żeby
przeżyć.
Czyli prawdziwy facet nigdy się nie przy-
zna do strachu?
Na pewno nie w sposób histeryczny. Zawsze
powtarzam, że kto się nie boi, ten krótko
żyje. Jeśli jestem w trudnej sytuacji
na morzu, to też się boję. Z tym, że ta obawa
zmusza mnie do myślenia o tym co trzeba
zrobić aby było bezpiecznie. Tak samo jest
z nartami.
Nadal Pan jeździ?
Nadal. Spotykam się z grupą osób ze
Świdnika, nazywam to klubem geriatrycz-
nym, z którymi jeżdżę co roku na narty.
Wybieram oczywiście trasy na moją miarę,
bo sprawność fizyczna trochę mi się pogor-
szyła. Szczególnie, że dwa lata temu miałem
zawał. Ale to nawet niepalącym się zdarza.
Ale palił Pan?
Jak moglem nie palić. Jak byłem młody, to
paliłem. Musiałem pokazać, że jestem taki
dzielny i dorosły. Ale już teraz nie muszę
niczego udowadniać więc nie palę. Ale mimo
wszystko ten zawał się zdarzył.
Zdiagnozowano przyczynę, naprawiono, no
i efekt jest taki, że dziś staram się pilnować.
A pilnowanie polega na tym, że więcej się
ruszam.
Długo jeszcze ma Pan zamiar pływać?
Mam wielu zaprzyjaźnionych, starszych lub
w podobnym wieku, kapitanów. Ot chociaż-
by Ziemek Barański czy Janusz Zbierajewski.
Skoro pływają i mają się dobrze, to ja też nie
stawiam sobie ograniczeń. Po prostu o tym
nie myślę, szczególnie, że nie pływam
w wyścigach dookoła świata, tylko uprawiam
turystyczne żeglarstwo. Wybieram sobie cie-
kawe miejsca do odwiedzenia. Sprawdzam
pogodę. Jeśli zapowiada się zła, to czekam
do następnego dnia. Poza tym nie ma tu
jakiegoś wymogu szczególnej sprawności
fizycznej, bo generalnie podczas pływania
najwięcej trzeba mieć w głowie. Tak więc
nie grozi mi szybkie zakończenie. Tylko
moja żona czasem trochę marudzi, że często
nie ma mnie w domu.

Nie pływa z Panem?
Pływała przez wiele lat po Mazurach i jej
się podobało. Raz wyciągnąłem ją, zresztą w
swój pierwszy samodzielny rejs po Bałtyku,
który był w sumie spokojny. Był koniec
sierpnia, ciepło, a wiatry słabe, więc żadna
choroba morska nie dokuczała. Natomiast
przeraziło ją to, że wokół widać tylko morze.
To było dla niej nie do zniesienia. Tłuma-
czyłem jej wtedy, że jeśli nic nie widać to
bardzo dobrze. Możemy zająć się kawą, lek-
turą czy po prostu odpocząć. Może kiedyś
uda mi się namówić żonę na rejs
w koło Chorwacji. Tam zawsze będzie
widziała brzeg. Zresztą powiem, że Bałtyk
ostatnio też zrobił się mały.
Chyba dla Pana.
No tak. Chodzi o porównanie z tym jak się
pływało kiedyś. Wypływało się w dziesię-
ciodniowy rejs i płynęło się do jednego portu
polskiego, bo innych nie można było odwie-
dzać. I wtedy się pływało i pływało, a teraz
wypływa się ze Świnoujścia i następnego
dnia rano jest się już na Bornholmie.
Jeszcze jakiś sport?
Jeżdżę na rowerze, choć ostatnio trochę
odpuściłem, i chodzę po lesie z kijkami.
Trudno to nazwać sportem, ale człowiek się
trochę rusza, bo po tym epizodzie z zawałem
wyniosłem jedną główną naukę. Trzeba się
ruszać! Ruszam się, łykam leki i się pilnuję,
bo jak najdłużej chcę cieszyć się żeglowa-
niem, nartami i wszystkim na co mam teraz
czas.
Wspomnę jeszcze obiektyw Lidii Popiel.
Efekt Waszej wspólnej pracy robi wraże-
nie.
Na mnie też zrobił i nie tylko na mnie. Pod-
czas wernisażu otrzymałem wiele komple-
mentów. Wymigiwałem się, bo to zasługa
pani Lidii. Z kolei ona twierdziła, że to zasłu-
ga modela. Fakt, wyszło dobrze, ale nie ulega
wątpliwości, że to jej zasługa.
Pokazała po prostu faceta z krwi i kości.
Co taki prawdziwy facet myśli o tak
ostatnio słynnym gender? A może bar-
dziej o metroseksualnych mężczyznach?
Mogę powiedzieć, że to mnie nie dotyczy.
Zwyczajnie nie spotykam się z takimi ludź-
mi, więc mnie to nie dotyczy i nie mogę nic
na ten temat powiedzieć. Dla mnie ważni są
przyjaciele, z którymi mogę dzielić swoje
pasje.
Czym jest dla Pana Lublin?
Miastem na moją miarę. Wprawdzie pocho-
dzę z Warszawy, bo tam, się urodziłem, ale
teraz kiedy tam przyjeżdżam jest dla mnie
za głośno i miasto jest za duże. A tu znam
wszystkie kąty.
Sentymentalne, no może ulubione miej-
sce w mieście?
Jest takie miejsce, do którego zawsze chętnie
wracam. To jest Zalew, choć już tam nie
żegluję.
Za mały akwen?
Nie o to chodzi. Przyznam szczerze, że czuję
się trochę niepewnie, wsiadając na taką
śródlądową łódkę, która się kołysze
pod nogami. To już nie dla mnie. Jeśli coś
waży dziesięć ton, to jest już godne zaufania.
Może nie powinienem pytać, ale tak
na koniec - co Pan myśli o swoich rówieś-
nikach, którzy, że tak powiem, odpuścili.
Są dla mnie przestrogą. Można powiedzieć,
że pogodzili się z tym, ze są starzy i sobie
odpuścili. To nie jest tak, że znęcam się
nad sobą po to, żeby pożyć jeszcze parę lat.
Staram się po prostu, bo chcę korzystać i cie-
szyć się z czasu, który mam.

Niektórym jednak to określenie się nie
podoba.
Rozumiem, że może to razić panie, które by
chciały być wiecznie młode. Ja jednak nie
mam z tym problemu.
Skoro o kobietach, to może o pięknie
i ideale kobiecości.
Ideał. Trudno odpowiedzieć. To zazwyczaj
pierwsze wrażenie, ale zazwyczaj na dość
krótką metę. Ktoś może być fascynujący
i mieć niepożądane dla nas cechy. Więc dale-
ki jestem od kategoryzowania. A piękno? Jak
to się mówi - nie to ładne co ładne, ale co się
komu podoba. Więc dla mnie na pewno nie
lalka Barbie, tylko piękno charakteru i cech
tej osoby. Tak to wygląda przynajmniej
z mojej perspektywy czasu. Zresztą cóż tu
wiele mówić, jestem w takim wieku, że
większość spotykanych kobiet jest ode mnie
młodsza.
Chyba więcej powie mi Pan o morzu?
Pierwszy rejs?
To zależy. Najpierw dziesięć lat pływałem
po Mazurach. Ale chyba chodzi o pierwszy
rejs morski? To dawne czasy. Lata osiem-
dziesiąte i cała masa formalnych ograniczeń.
Rejsy były wyłącznie krajowe, gdzie nie
wchodziło się do obcych portów i dodatko-
wo trzeba było mieć zezwolenie na pływanie
morskie. Chociaż to nie było uciążliwe. Naj-
większy problem był z tym, że nie było
na czym pływać. Zatem wszyscy lublinianie
starali się dostać na to nasze Roztocze,
a kolejka była długa. Dziś wystarczy mieć
pieniądze i poszukać w internecie. Coś
natychmiast się znajdzie. No więc ja załapa-
łem się wtedy na tak zwany rejs rozruchowy.
Oznaczało to, że po zimie jacht był przygoto-
wywany do sezonu. Spuszczenie na wodę,
otaklowanie, przeglądy i zgoda na żeglugę.
Po tym wszystkim pozostało jakieś pięć dni
pływania. To było całe nasze żeglowanie.
Popłynęliśmy do Świnoujścia, Kołobrzegu
i z powrotem. To było całe nasze żeglowanie.
Było bardzo zimno, a wiatry były słabe, więc
nie byłem przekonany do tego morskiego
pływania. Naprawdę nie wiedziałem czy mi
się to podoba. Popłynąłem zatem drugi raz,
żeby rozwiać wątpliwości. Tak mi zostało
i nadal próbuję.
Próbuję?
No bardziej morze próbuje mnie, choć nigdy
nie były to jakieś hardcorowe próby. Jest
takie powiedzenie, że mądry skiper sztorm
ogląda z portu. Więc jeśli jest się mądrym
skiperem, to nie wypływa się na trudne
morze, albo przynajmniej zdąży się uciec
do portu. Oczywiście tak dobrze nie było,
żebym zawsze był tym mądrym skiperem,
ale staram się. Zdarzył się oczywiście sztorm
w granicach sześćdziesięciu węzłów, ale nie
działo się nic takiego co zagrażałoby życiu.
Zupy nie można było ugotować, ale od tego
się nie umiera.
Czyli co? Nie bał się Pan?
Oczywiście, że się bałem. Jeśli ktoś się nie
boi, to znaczy, że nie ma wyobraźni, a to już
jest zgubne. Opowiem może o strachu,
kiedy zaczynałem jeździć na nartach jako
siedmiolatek. Mieszkaliśmy wtedy
w Karpaczu. No to jak można byłoby nie jeź-
dzić na nartach? Oczywiście byłem wtedy
małym chudziną, poszturchiwanym przez
starszych kolegów. Musiałem więc jakoś to
nadrobić. Tym, że jeżdżę na nartach i się nie
boję. Oczywiście to była nieprawda. Szcze-
gólnie wtedy, kiedy startowaliśmy w biegach
zjazdowych. Było mi wręcz blisko do wymio-
tów. Ale gdzież bym się przyznał. Fakt jed-

Pasje

Marek Popiel jako kapitan okrętu żaglowego
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Miałem
pretekst aby
wyproduko-
wać sobie
własną
banderkę
z wielorybem,
którą noszę
pod salingiem
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