
         11 kwietnia 2015 r. 45- osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą wyruszyła 

na kolejną wycieczkę zorganizowaną w ramach projektu  „ Moja Przyszłość”. Podróż do Warszawy nie 

trwała długo. Pierwszym punktem naszego zwiedzania był Stadion Narodowy. O godzinie 10.15 

weszliśmy na obiekt . Wraz z przewodnikiem obejrzeliśmy trybuny, płytę stadionu, mieliśmy 

możliwość zasiąść na ławkach dla zawodników rezerwowych oraz zajrzeć w miejsca niedostępne dla 

kibiców takie jak: szatnie, gabinety masażu , łaźnie zawodników oraz miejsce konferencji prasowych.  

 Po godzinnym zwiedzaniu wraz z przewodniczką grupa udała się do Centrum Kopernika, by 

odwiedzić  planetarium. Tam,  na sferycznym ekranie,  oglądaliśmy wyjątkowy  film 3D, podczas 

pokazów na żywo przyglądaliśmy  się gwiazdom, które świecą na niebie, a także planetom, 

poznaliśmy historię podboju Kosmosu. 

        Po 45- minutowej uczcie astronomicznej przyszedł czas na wielkie odkrywanie świata w Centrum 

Nauki Kopernik.  To fantastycznie zorganizowany otwarty dla wszystkich bez względu na wiek - 

nowoczesny dom eksperymentowania. To nowoczesne laboratorium rozciągające się na 4 tys. m2. 

Składa się z pięciu galerii. Tu dotykaliśmy na własną rękę, oglądaliśmy i słuchaliśmy. Tu w prosty 

sposób odkrywaliśmy ciekawostki przyrody. Dociekaliśmy, jak powstawał świat. Bawiąc się grupowo i 

indywidualnie eksperymentowaliśmy wynalazkami, które zmieniają świat.  Już na wejściu przywitał 

nas rozradowany, mówiący robot i wielkie wahadło z 250 kg kulą pokazującą, jak Ziemia obraca się 

wokół własnej osi. A dalej to już wciągaliśmy się coraz dalej i dalej w fantastyczną przygodę. Siedząc 

na dywanie przekonywaliśmy się, jak naprawdę działa latający dywan, na specjalnej wadze unosiliśmy 

samego siebie, biegając w kole uruchamialiśmy duże młyńskie koło, pokręcając kołem 

uruchamialiśmy „wrzące piłeczki” i wciąż zmienialiśmy im objętość , a niektórzy próbowali nawet 

zamknąć się w dużej bańce mydlanej, albo przeżywali  trzęsienie Ziemi. Tych i innych eksperymentów  

oraz testów na wyobraźnię jest  w Centrum 350. My poznaliśmy wiele, ale wszystkich się nie udało. 

By doświadczyć wszystkiego trzeba przeznaczyć co najmniej 6 godzin, więc do Centrum wrócimy na 

pewno. Chcemy poznawać „wielką naukę” łatwymi , niekonwencjonalnymi metodami poprzez 

bezpośrednie w niej uczestnictwo.  

  Wracaliśmy do domu ubogaceniu wiedzą sportową oraz naukową , mieliśmy poczucie, że wiele 

wiedzy, doświadczeń i zagadek tego świata wciąż przed nami czeka. 
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