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"Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa" – ostatnia okazja
obejrzenia wystawy
Akcja „Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa” dobiega końca. W jej ramach w lutym odbył się I
Opolski Plebiscyt Żeglarski Dar Opola, a towarzyszyła mu promocja książki Ryszarda
Sobieszczańskiego, ukazująca siedemdziesięcioletni dorobek opolskich żeglarzy. Po inauguracji
publikacji kapitan Sobieszczański promował swoją książkę w różnych miastach województwa.
Spotkaniom towarzyszyła wystawa zdjęć. W najbliższy piątek (29.06) w Zajeździe „Jowisz” przy ul.
Harcerskiej 2, nad Jeziorem Dużym w Turawie. odbędzie się ostatnia prezentacja wystawy.
Wernisaż rozpocznie się o godz. 19:00. Wystawa będzie prezentowana do 22 lipca.
<p>Miejsce, w którym odbędzie się ostatnia prezentacja wystawy jest nieprzypadkowe, bo to tu,
swego czasu, była mekka opolskich żeglarzy i kuźnia opolskich kadr. Legendarny Chorągwiany
Ośrodek Wodny ZHP w Turawie tętnił życiem… <br /> <br /> Podczas wernisażu będzie okazja
nie tylko obejrzenia zdjęć obrazujących dzieje opolskiego żeglarstwa, ale także spotkania się z
opolskimi kapitanami i osobami związanymi z żeglarstwem na Jeziorze Turawskim. Wspomnień,
opowieści i anegdot z pewnością nie zabraknie… <br /> <br /> Podczas wieczoru z repertuarem
szantowym wystąpi Piotr Żaba, przy pomocy harcerzy z 41 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej i
kapitana Ryszarda Sobieszczańskiego.</p> <p><br /> Organizatorem spotkania jest Opolskie
Stowarzyszenie Muzyczne "Pieśni spod żagli". Współorganizatorami Gmina Turawa oraz Zajazd
„Jowisz”. Radio Opole album "Rejs po dziejach opolskiego żeglarstwa 1945-2017”, a także
towarzyszącą jego promocji wystawę objęło patronatem medialnym. </p> <p> </p> <p><br />
</p> <p>Przypomnijmy, że cały miniony rok na antenie Radia Opole emitowany był cykl „<a
target="_blank" title="Przejdź na podstronę audycji" href="17,180,z-pokladu-daru-opola"
rel=""><span style="font-weight: bold;">Z pokładu Daru Opola</span></a>”, w którym
Ryszard Sobieszczański prezentował działalność opolskich żeglarzy. Wszystkie odcinki cyklu wciąż
są do odsłuchania na naszej stronie - posłuchaj cyklu "Z pokładu Daru Opola".</p> <p><img
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src="http://radio.opole.pl/public/info/2018/242140/2018-06-28_1530184861.jpeg" alt="" rejs=""
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