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W lipcu i sierpniu serdecznie zapraszaliśmy na wystawę fotografii
Szymona Wójcika, żeglarza rodem z Bytomia. Prace opatrzone zostały
wspólnym tytułem „Morskie fascynacje”.

Szymon Wójcik żegluje prawie od urodzenia . Dzięki rodzicom już
w dzieciństwie pływał na jachtach. Pierwsze szlify żeglarskie zdoby-
wał na wodach Zalewu Solińskiego. W 2001 roku wstąpił do 10 Har-
cerskiej Drużyny Żeglarskiej w Katowicach-Szopienicach, co pozwoli-
ło wyruszyć mu na pierwszy pełnomorski rejs na pokładzie jachtu
klasy Nefryt o wdzięcznej nazwie „Koszałek II”, gdzie pełnił funkcję I-
-go oficera. W 2002 roku wyruszyli stalowym Keczem zwanym „Barlo-
vento II” w stronę Sztokholmu, aby ostatecznie zmienić kurs i płynąć
w kierunku Finlandii i księstwa Allandów.

Teraz Szymon ma za sobą 6 rejsów pełnomorskich, z czego 3 by-
ły rejsami oficerskimi. Podczas tych wypraw nie zajmuje się chorobą
morską lub patrzeniem w gwiazdy, tylko robi zdjęcia. Interesuje się
również narciarstwem, uprawia wspinaczkę i windsurfing. Posiada
stopień młodszego ratownika WOPR oraz ratownika medycznego. Fo-
tografią zaczął interesować się w 1998 roku, wtedy to kupił wspólnie
z bratem swój pierwszy aparat – Zenith 122. Rok temu jego fotografi-
czna pasja zaczęła zdobywać uznanie innych, kiedy to wygrał kon-
kurs organizowany wspólnie przez www.onephoto.net i magazyn
ŻAGLE. Wygrana pozwoliła mu zakupić kolejny aparat i ośmieliła do
zaprezentowania swoich prac szerszemu kręgowi odbiorców. Na wy-
stawę „Morskie fascynacje” składają się fotografie wykonane podczas
morskiej wyprawy z Gdyni do Cherebourga na pokładach żaglowców:
Gedanii i Pogorii.
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„Fotografia towarzyszy mi, odkąd pierwszy raz wyruszyłem na
morze, w każdej kolejnej podróży staram się uchwycić w obiektywie
świat widziany oczami żeglarza. Wystawę dedykuję dowódcom oraz
kolegom z koi, dla których czas żaglowców nigdy nie przeminie...” –
mówi Szymon Wójcik, który nadal jak zwykle poszukuje przygód i no-
wych wyzwań.
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