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einstein w wichowie
GMINA LIPNO  Dzieci uczestniczące w zajęciach wakacyjnych zorganizowanych przez bibliotekę i dom 
kultury gminy Lipno w miniony wtorek 16 lipca obejrzały darmowy seans w białostockim kinie sferycznym 
goszczącym w Wichowie

– Przyjechałem do was 
z Białegostoku – mówi operator 
kina. – Film dzieci obejrzą w ko-
pule, leżąc lub siedząc, poczują 
się uczestnikami zdarzeń, a nie 
tylko biernymi oglądaczami. 
Kopuła jest napełniona powie-
trzem, dlatego wchodzić trzeba 
szybko. Potem kopułę zamyka-
my i rozpoczynamy projekcję 
filmu, którego obrazy pojawiają 
się na wszystkich częściach ko-
puły.

Atrakcyjne widoki, prze-
konujący głos lektora i nie-

samowite efekty dźwiękowe 
przeprowadziły około 150 dzie-
ci z Trzebiegoszcza, Wichowa, 
Radomic, Chodorążka, Karnko-
wa i Jastrzębia przez tajemnice 
grawitacji śladami Alberta Ein-
steina.

Kopuła kina sferycznego sta-
nęła bowiem w miniony wtorek 
w świetlicy w Wichowie. Dzieci 
ze wszystkich gminnych świetlic 
i bibliotek zostały do kina przy-
wiezione gminnymi autobusami 
i w grupach odpowiednio do-
branych liczebnie obejrzały film 

pod kątem 360 stopni i dowie-
działy się, dlaczego rzeczy spa-
dają na ziemię bez magii.

Inicjatorem kinowego 
przedsięwzięcia na miarę XXI 
wieku był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Wichowie. Nad przebie-
giem pięciu seansów czuwała 
szefowa ośrodka Teresa Sztuka. 
Seans dla dzieci był bezpłatny, 
a na każdego czekał po projekcji 
filmu słodki poczęstunek.
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Wycieczkowe wakacje
Biblioteka publiczna w Jastrzębiu tętniła wakacyjną obecnością dzieci we wtorki 
i środy. Zajęcia odbywały się w lipcu, a zwieńczeniem spotkań jest wyjazd do 
ogrodu zoologicznego w Płocku.

Bardzo aktywnie z biblio-
tecznych spotkań wakacyjnych, 
które odbyły się pod znakiem 
wypraw pieszych i autokaro-
wych, bliskich i dalekich, ko-
rzystały dzieci z Jastrzębia. 
Była wizyta w kinie sferycznym 
w Wichowie, spotkanie z końmi 
w ośrodku rehabilitacji i rekre-
acji konnej w Jastrzębiu, zabawy 

w bibliotece i w pałacowym par-
ku, zajęcia plastyczne, czytelni-
cze i integracyjne, wycieczka do 
płockiego ZOO.

– Bardzo spodobał się nam 
film w kinie sferycznym – mó-
wią uczestnicy zajęć bibliotecz-
nych w Jastrzębiu. – Trochę za-
chciało się nam spać, bo byliśmy 
zamknięci na suwak w takim du-

żym balonie, czyli kinie i leżeli-
śmy też, i siedzieliśmy, by oglą-
dać film, wędrujący po całym 
tym balonie. Ale było fajnie.

Zwieńczeniem tegorocznej 
akcji „Lato z biblioteką” dla dzie-
ci z Jastrzębia była wycieczka do 
Płocka. W środę 24 lipca dzieci 
odwiedziły ogród zoologiczny.
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