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Wagon kultury - Ożarów Maz./Józefów
W najbliższy weekend rusza “Wagon Kultury”, czyli dwa dni wydarzeń kulturalnych
odbywających się na terenie naszej gminy. Projekt jest tworzony przez: , , i .
SOBOTA 29 IX 2018
Centrum Inicjatyw Społecznych “Przy Parku” , ul. Poznańska 292, Ożarów Mazowiecki.
14:00 -14:30/14:45 Zapraszamy na wyjątkową wystawę interaktywną o kolei, która
zainteresuje zarówno dzieci, jak i starszych fanów kolei. Specjalnie dla małych
inżynierów przygotowaliśmy zadania i ciekawostki, z bardziej wymagającymi
zwiedzającymi podzielimy się wyselekcjonowanymi informacjami technicznymi.
Zapraszamy całymi rodzinami!
14:00 – 18:00 W ramach sobotniego popołudnia zachęcamy do podjęcia wyzwania w
ramach „Rodzinnej gry terenowej”. Dzieci wraz z dorosłymi opiekunami będą miały za
zadanie rozwikłać kilka zagadek dotyczących naszej miejscowości. Dla najlepszych
odkrywców przygotowaliśmy niespodzianki!
15:00 – 16:00 „Stacja Ameryka Południowa”. Zapraszamy na kolejne spotkanie z
ożarowską fotografką Edytą Chrząszcz. Tym razem Edyta zabierze nas w podróż do
jednego z najbardziej zróżnicowanych biologicznie regionów na Ziemi, Ameryki
Południowej. W ramach opowieści fotograficznej będziemy mogli zobaczyć m.in.: Rio
De Janeiro, Patagonię i Ziemię Ognistą, Kanion Colka oraz Machu Picchu. Poznamy
kadry z życia codziennego mieszkańców tego fascynującego kontynentu, a także ich
sposoby podróżowania. Posłuchamy jakie niebezpieczeństwo niesie za sobą choroba
wysokościowa i jakie świnki jedzą Peruwiańczycy. Po spotkaniu odbędą się warsztaty
fotograficzne dla młodzieży!
16:00 – 17:00 Wszystkie maluchy zapraszamy na stację „CISowo” do wspólnej zabawy.
Na dzieci od 2 r.ż. czekają animacje i zabawy kolejkami.
17:30 – 20:00 „Retro kino” powraca w ramach kultowej odsłony filmu „Morderstwo w
Orient Expressie” (1974). Film powstał na podstawie wybitnej książki Agathy Christie.
W rolach głównych plejada aktorów z dawnych lat: Ingrid Bergman (Oscar za rolę
drugoplanową), Sean Connery, Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam.
NIEDZIELA 30 IX 2018
Dom Kultury „Uśmiech”, ul. Poznańska 165, Ożarów Mazowiecki.
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11.30 – pogadanka przygotowana przez Stację Muzeum na temat „Dlaczego kolej jest
ekologiczna? 12.00 – zapraszamy na spektakl teatralny „Leśna przygoda, czyli na
ratunek planecie” w wykonaniu artystów z Teatru Ptasie Melodie
NIEDZIELA 30 IX 2018
Biblioteka Publiczna w Ożarowie Mazowieckim, Filia nr 1 w Józefowie przy ul.
Fabrycznej 15.
Od 13.00 Zwiedzanie wystawy „Wagon Kultury” z przewodnikiem, animacje dla dzieci
i młodzieży, audioprzewodniki dla osób z niepełnosprawnością
13.00-14.00 KOLEJKOWO – Wszystkie maluchy zapraszamy do wspólnej zabawy. Na
dzieci od 2 r.ż. czekają animacje i zabawy kolejkami.
14.00-15.00 Warsztaty dla młodzieży od 8 r.ż.
KLEKSOGRAFIA – warsztaty z historią książki
MODELARSTWO – warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży
15.00-16.30 Spotkanie z Andrzejem Mellerem – dla dorosłych. Opowieść o
reporterskich podróżach koleją połączona z promocją książki pt. “Czołem, nie ma hien.
Wietnam, jakiego nie znacie”. Warsztaty „Jak powstaje reportaż z podróży?”
Podczas niedzielnego wydarzenia prezentujemy w Bibliotece Historię Mówioną
Ożarowa Mazowieckiego.
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