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Zaryzykuj i przyjdź po swoją karykaturę – przed nami VIII
Polsko-Czeski Weekend Satyry i Karykatury nad Jeziorem
Nyskim!
„Polacy i Czesi na wywczasach nad Jeziorem Nyskim” - to temat przewodni tegorocznego, VIII
Polsko-Czeskiego Weekendu Satyry i Karykatury.
Wydarzenie to odbędzie się w formie pleneru z warsztatami prowadzonymi przez znanych
rysowników, karykaturzystów, z Polski i Czech z udziałem mieszkańców i turystów. <br /> <br />
Wśród celów VIII Polsko-Czeskiego Weekendu Satyry i Karykatury organizatorzy wymieniają m.in.
edukację w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą poprzez satyryczne spojrzenie,
promocję Jeziora Nyskiego i całego powiatu oraz pasma czeskich Jeseników. <br /> <br />
Powstałe prace będą na bieżąco eksponowane na terenie ośrodka „Błękitna Zatoka” w Głębinowie
nad Jeziorem Nyskim. Dodajmy, że część prac zostanie wykorzystana w różnych wydawnictwach
Starostwa Nyskiego oraz zaprezentowana w nyskim muzeum.<br /> <br /> <h4
style="text-align: center;">Program VIII Polsko-Czeskiego Weekendu Satyry i
Karykatury:</h4><span style="text-decoration-line: underline;">16.08 (piątek):</span><br />
<ul> <li><span style="font-weight: bold;">10:00</span> – uroczyste otwarcie,</li> <li><span
style="font-weight: bold;">11:00-13:00</span> – rysowanie na terenie ośrodka „Błękitna
Zatoka” w Głębinowie,</li> <li><span style="font-weight: bold;">15:00-17:00</span> –
spotkanie z turystami na tarasie „Błękitnej Zatoki” – warsztaty plastyczne. </li> </ul><br />
<span style="text-decoration-line: underline;">17.08 (sobota):</span><br /> <span
style="font-weight: bold;">11:00-13:00</span> – „dyżur” rysowników z ratownikami na stanicy
Wojewódzkiego Centrum Ratownictwa Wodnego WOPR Nysa – Skorochów, ul. Orzechowa 1,<br
/> <span style="font-weight: bold;">16:00-18:00</span> – spotkanie z turystami na tarasie
„Błękitnej Zatoki” – warsztaty plastyczne.<br /> <br /> <span style="text-decoration-line:
underline;">18.08 (niedziela):</span><br /> <span style="font-weight: bold;">11:00-13:00
</span>– rysowanie na terenie ośrodka „Błękitna Zatoka” w Głębinowie,<br /> <span
style="font-weight: bold;">15:00</span> – wernisaż prac i zakończenie. <br /> <br /> <span
style="font-weight: bold;">VIII Polsko-Czeski Weekend Satyry i Karykatury odbędzie się w dniach
16-18.08.2019 r. w ośrodku „Błękitna Zatoka” w Głębinowie nad Jeziorem Nyskim. Na wydarzenie
zaprasza Oddział Rejonowy WOPR w Nysie.<br /> </span><br /> Dodajmy, że Radio Opole
objęło to wydarzenie patronatem medialnym.<br /> <img class="image borderefx1 fit" style="
width:100%; clear:both; margin:10px 0 10px 0;"
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