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Dlaczego kosmos?

Za kilka lat na orbicie Ziemi znajdzie się kilkadziesiąt satelitów, które zapewnią nam
szybki, tani, a przede wszystkim dostępny z każdego miejsca na globie Internet.
To będzie prawdziwa rewolucja. Warto obserwować, do kogo będą należeć te sieci, a tym samym, kto będzie kontrolował przepływ jednego z najcenniejszych zasobów – informacji. Ale to nie wszystkie zmiany, jakie przyniosą krążące wokół
naszej planety sztuczne konstelacje. Niemal bezbłędne prognozowanie pogody
i ostrzeżenia przed kataklizmami, śledzenie zmian klimatu i poziomu zanieczyszczeń, precyzyjna nawigacja oraz obserwacja świata 24/7, która od dawna jest
atrakcyjną opcją dla wojskowych.
Za kilkadziesiąt lat, jeśli uda nam się opanować fuzję termojądrową, „paliwo” z Księżyca, hel-3, umożliwi wytwarzanie bezpiecznej energii, pozwalającej zapomnieć
o węglu, ropie, ale być może i wielu farmach wiatrowych i słonecznych – przynajmniej tych na naszej planecie. Bo kto wie, może elektrownie słoneczne również
przeniosą się na orbitę?
Warto też obserwować rozwój kosmicznego górnictwa. Pozyskane dzięki niemu
surowce z ciał niebieskich mają posłużyć do budowania baz w kosmosie i jego
dalszej eksploracji. Kosmos nie jest już tylko odległym marzeniem ludzkości czy
obszarem badań dla wąskich dziedzin nauki. Stał się całkiem niezłym biznesem,
a dla naszego gatunku i naszej pięknej błękitnej planety – przyszłością. Dlatego
ten numer poświęcamy mu w całości.
W kolejnych miesiącach chcemy również brać na tapet tematy, czasem nieoczywiste, które teraz lub w przyszłości będą ważyć na naszym życiu. I spojrzeć na nie
z wielu stron. Tym razem zapraszamy do lektury „kosmicznego” numeru „Polski
w praktyce” i do tego, by… spojrzeć w niebo. Wiele się tam dzieje.
Wita się z Państwem redaktor naczelna majowej „PwP”,
Małgorzata Gorol

S. 3

POLSKA W PRAKTYCE | MAJ 2021

KOSMOS
NA SIEBIE ZARABIA
I TO SPORO

S. 4
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ROZMOWA Z DR. HAB. GRZEGORZEM BRONĄ,
FIZYKIEM, BIZNESMENEM I BYŁYM SZEFEM
POLSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
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- Złotówka zainwestowana w przestrzeń kosmiczną wraca do gospodarki
w postaci 7 zł - przekonuje dr hab. Grzegorz Brona, były szef Polskiej
Agencji Kosmicznej. Naukowiec ocenia m.in. projekt szybkiego Internetu
z orbity, plany zasiedlenia Marsa i górnictwa na Księżycu. Odpowiada
też na pytanie, jakie miejsce w epoce Space 4.0 zajmuje Polska.
O co toczy się gra o kosmos? Nie chodzi przecież tylko
o rozwój nauki.

z różnych dobrodziejstw z Księżyca czy asteroid

Kosmos to przede wszystkim mocno rozwijający się

Nie obawia się Pan, że pandemia zastopuje tę eksplorację?

sprowadzonych bliżej Ziemi.

rynek, o kilka procent rocznie, i tak pozostanie przez
dłuższy czas. Ten rynek rozrasta się jak Wszech-

Nie, to są olbrzymie pieniądze i jeszcze mocno nie-

świat po Wielkim Wybuchu. Obszar związany z na-

zagospodarowany obszar. Duże organizacje mię-

uką, międzynarodową stacją kosmiczną, lotami na

dzynarodowe kładą obecnie nacisk na współpracę

Marsa czy wysyłanymi daleko sondami to tylko

z prywatnymi firmami, a prywatni inwestorzy zoba-

kawałek tego tortu, jego 20%, może mniej. Część

czyli, że kosmos na siebie zarabia i to całkiem spo-

komercyjna jest warta obecnie 280 mld dolarów.

ro. Złotówka zainwestowana w przestrzeń kosmicz-

Przeciętny Amerykanin, bo to w tym kraju zrobiono

ną wraca do gospodarki w postaci 7 zł, oczywiście

takie badania, każdego dnia korzysta około 80 razy

w pewnej perspektywie. Nie znikną też niektóre na-

z dobrodziejstw technologii kosmicznych – spraw-

sze potrzeby. Może pandemia nawet wpłynie przy-

dza swoje położenie za pośrednictwem nawigacji,

spieszająco na rozwój branży. Dzisiaj rozmawiamy

dzięki obrazowaniom z orbity wie, jaka będzie po-

za pomocą łącz zdalnych, w przyszłości może bę-

goda, ogląda telewizję zza oceanu poprzez łącza
satelitarne. Nad naszymi głowami znajduje się teraz

dziemy korzystać z Internetu z kosmosu. Pewne

kilka tysięcy satelitów, a w ciągu najbliższej dekady

rzeczy przechodzą w sferę wirtualną, a kosmos jest

ich liczba wzrośnie do 30 tysięcy. Dostarczą one

idealnym miejscem, by połączyć ze sobą użytkowni-

nowych, olbrzymich możliwości dla Ziemi. Takim

ków ekosystemu ziemskiego.

głośnym projektem jest Internet z kosmosu Elona

Już od jakiegoś czasu mówi się, że kosmos może uratować co najmniej jeden z ziemskich gatunków – ludzi.
Ale czy może uratować Ziemię, której zasoby intensywnie zużywamy?

Muska. A to dopiero początek. Musk, ale też Richard
Branson, założyciel Virgin Galactic, czy Jeff Bezos,
do którego należy Blue Origin, już w tym roku chcą
wysłać turystów w przestrzeń kosmiczną. Wisienką

To przede wszystkim ludzie powinni ratować Ziemię,

na tym torcie jest górnictwo kosmiczne, czyli zaso-

ale kosmos może dostarczać odpowiedniej perspek-

by, po które prędzej czy później sięgniemy. Mówiąc
o kosmosie, myślimy o nauce, ale to całkiem przy-

tywy. Wiedzielibyśmy pewnie mniej na temat zmian

ziemny, materialny sektor.

klimatu ziemskiego, gdyby nie obserwacje z orbity. Podczas zdarzeń, do których będzie dochodzić

Kosmos to nieziemskie pieniądze…

przez te zmiany, kosmos będzie pomagał nam w za-

Trzy strumienie finansowania z kosmosu to zobra-

rządzaniu kryzysowym, komunikacji i skoordynowa-

zowania satelitarne, nawigacja (GPS czy europejski

niu działań. Z kolei nawigacja pomaga monitorować

Galileo) i telekomunikacja. Kolejnym będą turystyka

zagrożone gatunki za pomocą nadajników GPS. Inny

kosmiczna i – choć może to na razie zakrawać na

przykład to wykrywanie plastiku w morzach i oce-

fantastykę – zasoby kosmiczne, czyli korzystanie

anach. Wielka wyspa plastiku na Pacyfiku ma już
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rozmiary Alaski i jest monitorowana z przestrzeni
kosmicznej.
Drugim aspektem są technologie opracowywane

tego sektora i wielkie wizje biznesowe, choćby Elona
Muska, a może to po prostu kwestia nowych technologii?

na potrzeby sektora kosmicznego, które prędzej czy

W krótkiej historii podboju kosmosu można wyróż-

później znajdują swoje zastosowanie na Ziemi. Od

nić cztery epoki. Pierwsza to czas wielkich astrono-

termicznych koców ratunkowych, które są w karet-

mów, jak nasz Kopernik, którzy obserwowali z Ziemi,

kach pogotowia, a były stworzone przez NASA w la-

co dzieje się na nieboskłonie. Druga epoka nadeszła

tach 60. ub. wieku, po buty sportowe inspirowane

z początkiem wyścigu kosmicznego i była zdomino-

obuwiem astronautów, którzy wylądowali na Księ-

wana przez dwa kraje – USA i ZSRR. Trzeci okres

życu. Takich przejść między sektorem kosmicznym

podboju kosmosu przypada na lata 90. ub. wieku –

a ziemskim jest wiele. Czy te technologie nas uratu-

to moment, kiedy ambicje dwóch superpotęg zma-

ją, zależy od tego, w jaki sposób je wykorzystamy
– czy do polepszenia życia naszego gatunku, czy po
to, by sprzedać więcej butów.

lały i kosmos został trochę zapomniany. Choć cały
czas jeszcze istniały „dinozaury” poprzedniej epoki
w postaci promów kosmicznych czy międzynarodo-

Początek podboju przestrzeni pozaziemskiej, napędzany rywalizacją USA i ZSRR, był bardzo intensywny. W ciągu nieco ponad dekady wynieśliśmy na
orbitę pierwszego satelitę, pojawili się pierwsi kosmoi astronauci, pierwszy raz człowiek wylądował na
Księżycu. Potem było mniej szumnie. Ostatnio tempo
kosmicznego wyścigu jakby się znów zwiększyło – plany nowych misji są imponujące. Co na to wpłynęło –
nowi gracze, jak Chiny, Japonia, Indie, komercjalizacja

wej stacji kosmicznej. Tak dochodzimy do czwartej
ery, nazywanej Space 4.0, kiedy opracowano technologie, dzięki którym można w stosunkowo tani
sposób – w porównaniu z tym, co było wcześniej –
udać się w kosmos. Żyjemy w epoce komercjalizacji
kosmosu, Elona Muska, kilkudziesięciu sporych firm
amerykańskich, ale i europejskich, które śmiało patrzą w niebo, a nawet dysponują własnymi flotami
satelitów.
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Jakie miejsce w epoce Space 4.0 zajmuje Polska? Na co
mamy realne szanse i czy w ogóle stać nas na branie
udziału w wyścigu kosmicznym?

szczególne ministerstwa odpowiedzialne za naukę,
przemysł czy obronę narodową.

Jakie więc Polska, jako państwo, powinna mieć priorytety w zakresie swojej agendy kosmicznej?

Jeśli chce się czerpać z kosmosu, trzeba w niego
odpowiednio zainwestować, od tego się nie uciek-

Takim ogólnokrajowym priorytetem powinna być

nie. Polska od 2012 roku jest członkiem Europejskiej

współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną, by

Agencji Kosmicznej (ESA) i, w mojej opinii, powin-

transfer know-how był pod kontrolą, a agencja nie

niśmy stawiać na tę współpracę nie tylko z powo-

tylko narzucała nam projekty, w których możemy

dów finansowych, ale też dla know-how. Polska

uczestniczyć w ramach misji realizowanych przez

nie miała wcześniej tak dużych ambicji kosmicz-

Francję, Niemcy czy inne duże kraje, ale żebyśmy

nych. Oczywiście, od lat 70. ub. w. działa Centrum

sami wychodzili z własnymi inicjatywami projektów

Badań Kosmicznych – pramatka całego polskiego

międzynarodowych. Wtedy mamy szansę przeska-

sektora kosmicznego. Przystąpienie do ESA otwo-

lować nasze możliwości. (…) Z drugiej strony po-

rzyło jednak przed nami możliwość partycypacji

winniśmy budować odnogę krajową, która będzie

w międzynarodowych projektach i czerpania z tego

zdefiniowana pod kątem naszej niezależności. Mam

wiedzy. Przez ostatnie 9 lat polskie podmioty – na-

nadzieję, że projekty związane z MON uaktywnią się

ukowe, przemysłowe, edukacyjne – zrealizowały dla

w obszarach telekomunikacji czy pozyskiwaniu nie-

ESA ok. 200 projektów. Przełożyło się to na wiedzę

zależnych danych z obrazowań satelitarnych. Tego

i świadomość możliwości, jakie daje kosmos. Dzi-

za nas międzynarodowa agencja nie zrobi, to są

siaj w Polsce technologiami kosmicznymi zajmuje

nasze potrzeby krajowe związane z zapewnieniem

się już ok. 50 firm. Szybko nadrobiliśmy dystans do

bezpieczeństwa.

światowej czołówki, a za tym powinno pójść odpowiednie finansowanie i odpowiedniej jakości i wiel-

Porozmawiajmy o tym, co będzie się działo 100 i więcej kilometrów nad naszymi głowami w ciągu najbliższych 10-15 lat. Wspomniał Pan już Elona Muska, który
sukcesywnie wysyła na orbitę okołoziemską swoje
satelity. W sumie ma ich być 12 tysięcy, a system ma
zapewnić tani i szybki Internet dla całego globu. Czy
projekt Starlink bardziej Pana zachwyca, czy włącza
czerwoną lampkę?

kości projekty krajowe, co się do tej pory jednak nie
wydarzyło. Mam nadzieję, że oprócz sektora międzynarodowego, w którym są osadzone polskie podmioty, powstanie również sektor krajowy, publiczny,
w którym będą się one mogły zakotwiczyć.

Z jednej strony mamy naukę, z drugiej biznes, z trzeciej
państwo i jego agendy – kto właściwie nadaje ton „kosmosowi” w Polsce, kto nim dowodzi?

Czasami włącza się taka czerwona lampka, ale potem się uspokajam, bo na szczęście Musk nie jest

Nie ma jednego ośrodka, który by dowodził całym

jedyny. Podobne konstelacje chce wysłać Wielka

sektorem kosmicznym. Można patrzeć na negatyw-

Brytania w ramach projektu OneWeb czy Korea Po-

ne strony: jeśli jest lider, który wyznacza odpowiedni

łudniowa w ramach współpracy tamtejszego rządu

kierunek, to można zajść dalej. Ale co, jeśli ten lider

i Samsunga. Gdyby tylko jeden podmiot miał zapew-

się pomyli i dojdziemy do przepaści? Brak takiego

nić Internet z kosmosu, docelowo znacznie tańszy

lidera – za to posiadanie dużej liczby firm, instytu-

niż ten na Ziemi, wszyscy przeszliby pod skrzydła

cji naukowych oraz państwowych, które są zain-

tej firmy, a to mogłoby się skończyć źle dla bezpie-

teresowane kosmosem – może, wbrew pozorom,

czeństwa dostępu do informacji. Skoro jednak są

być naszą silną stroną. Szczególnie, jeśli mówimy

inne firmy i instytucje, które o tym myślą, to mniej

o kosmosie 4.0., czyli nie czasie budowania bardzo

się obawiam.

drogich systemów, a działania w sposób zwinny. Takim koordynatorem działań w naszym kraju jest do

Musk ma w ogóle idée fixe związaną z tanim udo-

pewnego stopnia Polska Agencja Kosmiczna, której

stępnianiem przestrzeni kosmicznej. Poza Interne-

liczba realizowanych projektów rośnie z roku na rok.

tem rozwija rakiety wielokrotnego użytku. Jeszcze

Obszarem kosmicznym zainteresowane są też po-

kilka lat temu cena wysłania kilograma ładunku
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w kosmos mieściła się między 15 a 25 tysięcy dola-

ków, które zagrażają kolejnym satelitom. Tak może

rów. W tej chwili, jeśli znajdzie się „promocję”, może

rozwijać się na orbicie lawinowa reakcja, opisana już

to być nawet 5 tysięcy dolarów. Są więc już firmy,

w latach 70. ub. w. jako syndrom Kesslera. Stało się

które mają setki obserwujących nas satelitów,

to częścią fabuły filmu „Grawitacja” z Sandrą Bullock

a w przyszłości pojawi się ich jeszcze więcej. Za

i Georgem Clooney’em.

10-15 lat obraz Ziemi wykonywany w trybie online
będzie normą.

Dlatego coraz bardziej myślimy o śmieciach kosmicznych – jak je wykrywać i jak usuwać. UE ma

Poza ryzykiem monopolizacji informacji pojawia
się też problem śmieci. Na orbitach zrobi się bardzo
tłoczno przy tylu satelitach. Jeśli nie uporamy się z kosmicznymi śmieciami, zatrzaśniemy sobie drogę do
wszechświata?

program temu dedykowany – EUSST, którego Pol-

Śmieci rzeczywiście robi się coraz więcej. Nawet

na kuli ziemskiej, która dostarcza UE sporo danych.

obiekty wielkości 1 cm mogą być zagrożeniem, bo

ska jest uczestnikiem. Nasze firmy i instytucje państwowe dostają dofinansowanie na budowę teleskopów, które z Ziemi szukają śmieci kosmicznych.
Polska ma w tej chwili najszerszą sieć teleskopów
Jeśli wiemy, że kosmiczny śmieć pojawi się w pobli-

poruszają się bardzo szybko, kilkanaście-kilkadzie-

żu międzynarodowej stacji kosmicznej, to stacja robi

siąt tysięcy kilometrów na godzinę. To są prędkości

unik. Gorzej, jeśli pojawi się na trajektoriach satelity,

kilkunastokrotnie większe od lecącego pocisku. Jeśli

który nie ma silników albo skończyło mu się paliwo.

taki obiekt trafi w międzynarodową stację kosmicz-

Dlatego w pierwszej kolejności staramy się nie do-

ną, może spowodować spore uszkodzenia. W 2009

dawać śmieci kosmicznych. W tej chwili podmioty

roku zderzyły się dwie satelity, amerykański i rosyj-

z USA i Europy nie mogą wysłać satelity, który nie

ski, i najgorsza nie była wówczas ich utrata, ale po-

ma systemu deorbitacji, by po zakończeniu misji np.

wstanie sporej liczby nowych śmieci kosmicznych.

spalić się w atmosferze. To nie jest jeszcze przepis

Z jednego satelity robi się nagle sto tysięcy odłam-

międzynarodowy, ale większość agencji się do niego
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stosuje. Polscy studenci z Politechniki Warszawskiej

Jeśli patrzymy 30-40 lat do przodu i mówimy o ener-

testowali niedawno żagiel deorbitacyjny, który cią-

getyce, to tak. W krótszej perspektywie istotne bę-

gnąc się za satelitą oddziałuje z resztkami atmosfe-

dzie obserwowanie i uczenie się, jak nasz gatunek

ry i powoli wytraca jego prędkość, by w końcu spaść

oddziałuje na przyrodę.

i spłonąć w atmosferze. Były dwie takie próby, druga

Nie, to był żagiel. Ale buduje się też kosmiczne śmie-

Snujemy wielkie plany, a niezmiennie, od początku
podboju kosmosu, mamy jeden podstawowy problem
utrudniający nam jego eksploatację – przyciąganie
ziemskie. Jest jednak kilka pomysłów na to, jak to zmienić – rakiety wielokrotnego użytku, windy kosmiczne.
Który z nich ma największą szansę zrewolucjonizować
nasze poznawanie wszechświata?

ciarki, bo coś trzeba zrobić z satelitami, które już są

To jest pytanie o perspektywę czasową. Rakiety Fal-

zakończyła się pełnym sukcesem. Być może zostanie to sprzedane do firmy komercjalizującej takie
systemy.

Czyli polscy studenci zbudowali kosmiczną żaglową
śmieciarkę?

w kosmosie i nie mają takich systemów. Japoński
prototyp kosmicznej śmieciarki został niedawno wystrzelony na orbitę. Będzie ona podlatywała do satelitów i fizycznie zgarniała je na pokład lub w kierunku
ziemskiej atmosfery. Jest szansa, że nie zatrzaśniemy więc sobie bramy do wszechświata. Myśli się
o tym na forach krajowych, międzynarodowych,
a nawet w ONZ.

zmaleje, jeśli uda mu się wdrożyć rakiety Starship,
które są obecnie testowane w Teksasie i póki co
wybuchają średnio raz na miesiąc. To jest krótkoterminowy przełom, który dokonuje się na naszych
oczach. Długoterminowym, który mi się marzy, jest
na na orbicie geostacjonarnej, 36 tys. km nad po-

Otwiera się perspektywa dla górnictwa kosmicznego. Nie mówimy tutaj o sprowadzaniu węgla kamiennego czy ropy naftowej, jako że dinozaury nie
zamieszkiwały raczej innych planetach, nie liczymy
na pokłady takich materiałów w kosmosie. Chodziłoby raczej o hel-3 – izotop, którego na Ziemi nie ma,
a na Księżycu jest dzięki wiatrowi słonecznemu. Być
może w przyszłości pojawi się zapotrzebowanie na
ten pierwiastek, bo jest on wymagany do przeprowadzenia fuzji termojądrowej, czyli wytworzenia energii
w procesie podobnym do zachodzącego na naszej
gwieździe, Słońcu. Badania nad kontrolowaną fuzją
termojądrową wciąż trwają. W tym dziesięcioleciu
ma ruszyć pierwszy eksperymentalny reaktor w ramach programu ITER we Francji w Cadarache. Może
za 10-20 lat powstaną nowe komercyjne reaktory
i wtedy pojawi się konkretne zapotrzebowanie na
paliwo pochodzące z Księżyca. Fuzja termojądrowa
to Graal czystej energii. Mówi się też o sprowadzaniu w przyszłości asteroid na orbitę ziemską, żeby
pozyskiwać z nich metale ziem rzadkich. Taka misja
badawcza miała być wykonana już w latach 20. tego

Czyli kosmos jednak uratuje Ziemię.

obiektów w przestrzeń kosmiczną. Ta cena jeszcze

winda kosmiczna. Byłaby to długa lina zawieszo-

Co jeszcze ciekawego będzie działo się w kosmosie?

wieku. Niestety, NASA miała cięcia budżetowe.

con Elona Muska już odchudziły koszty wynoszenia

wierzchnią Ziemi, po której można by się było „wdrapać”. Może się wtedy okazać, że koszt wyniesienia
ładunku na orbitę będzie porównywalny do biletu
na samolot. Brakuje nam jeszcze tylko technologii
– nie wiemy, jak osiągnąć taką wytrzymałość liny.
Czytałem jednak niedawno artykuł, że jesteśmy już
w stanie rozpiąć taką linię na samej orbicie. Chiny
zapowiedziały, że jak nie tyle Bóg da, co partia pozwoli, to około 2060 roku będziemy mieć prototyp
windy kosmicznej.

Mars. Kiedy człowiek zacznie się na nim rozgaszczać
– 2033, 2048? Czy uważa Pan, że jeszcze za naszego
życia powstaną tam pierwsze miasta-kolonie?
To zależy, kogo się słucha. Elon Musk mówi, że za
chwilę, ludzie już prawie wchodzą do tej rakiety, która wybucha raz na miesiąc. Obiecuje, że do lat 30.
tego wieku pierwszy człowiek poleci na Marsa, choć
nie daje gwarancji, że wróci. Ja podchodzę do tego
ostrożnie, Musk jest wielkim wizjonerem, ale często
przesadza. Z kolei NASA mówi, że pierwszy będzie
Księżyc i z tym Marsem to nie tak hop siup. Najpierw
trzeba zbadać, jak żyje się w stanie nieważkości
poza ochronnym oddziaływaniem pola magnetycznego Ziemi. Amerykańska agencja chce zbudować
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bazę na Księżycu i pozyskiwać stamtąd zasoby. Ten

nym związanym z przestrzenią kosmiczną. Traktat

cel prawdopodobnie wysyci NASA na najbliższą de-

o pokojowym wykorzystaniu przestrzeni kosmicz-

kadę i Czerwona Planeta poczeka do przełomu lat

nej został sygnowany przez prawie wszystkie kraje.

30. i 40. Ale nie śpią też Chińczycy, który zapowie-

Jednak traktat o wykorzystaniu Księżyca nie został

dzieli, że w 2030 roku ich ludzie, tajkonauci, wylądują

podpisany przez USA, Rosję i inne państwa, które na

na Księżycu. Może jeśli zapowiedzą też loty na Marsa, to program kosmiczny NASA przyspieszy.

Księżyc mogą polecieć. Jeśli chodzi o dalekosiężne
cele, to kraje, które dysponują większymi możliwościami, będą decydować o tym, co się będzie działo

Mars to najlepszy kierunek?
Najlepszym kierunkiem jest Księżyc – jest niemal
na wyciągnięcie ręki, 1 sekundę świetlną od Ziemi,
a Mars to odległość ok. 20 minut świetlnych od naszej planety. Na Księżycu jest łatwiej wylądować,
jest tam po co latać – jest hel-3. Mars to przede
wszystkim symbol, wyzwanie dla człowieka, a nie
cel, który przyniesie konkretne frukta ekonomiczne.

w przestrzeni kosmicznej i będzie to raczej prawo
siły, niż siła prawa. Mam jednak nadzieję, że zostanie zachowana równowaga. Z drugiej strony, przestrzeń kosmiczna jest ogromna, więc to tak, jakby
się obawiać w XV wieku, że dojdzie do wojen o Amerykę Północną. Do większych konfliktów bazujących
na podboju doszło, gdy sytuacja zaczęła się tam za-

Do Księżyca podchodzimy bardziej merkantylnie.

gęszczać. Liczę, że przez kilkadziesiąt, jeśli nie kilka-

Pieniądze, ambicje, dostęp do informacji, dostęp do
surowców, interesy narodowe, bo nawet ja pytałam
o rodzaj polskiej kosmicznej racji stanu – nad naszymi
głowami dzieje się więcej niż na co dzień widzimy. Nie
obawia się Pan wojny o kosmos?

duża, by pomieścić ambicje wszystkich stron.

Przyglądam się mocno uwarunkowaniom praw-

set lat przestrzeń kosmiczna będzie wystarczająco

Przynajmniej przez te kilkadziesiąt do kilkuset lat… Pocieszające.
Zobaczymy, może potem polecimy w kierunku
gwiazd.
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Biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiliśmy, plany, wizje, nadzieje i obawy, jak Pan myśli – kto podbije
kosmos?
Chciałoby się powiedzieć, że to gatunek ludzki podbije kosmos i będziemy współdziałać ku większemu celowi, zjednoczeni udamy się tam, gdzie – jak
w Star Treku – jeszcze nikt nie dotarł. Jednak nie do
końca w to wierzę. Zawsze ze sobą rywalizowaliśmy.
W krótszej perspektywie trzeba więc patrzeć na kraje, które mają doświadczenie kosmiczne i pieniądze,
a takim państwem są Stany Zjednoczone. Mówi się,
że Chiny depczą im po piętach, ale – w mojej opinii
– jeszcze przez 20-30 lat pozycja USA będzie niezagrożona i to ten kraj będzie rozdawać większość
kart. Potem pojawi się większa demokratyzacja. Coraz śmielej patrzą w kierunku kosmosu Chiny, Rosja,
ale też ESA, Indie, Japonia, Korea. Tych graczy robi
się coraz więcej i to chyba dobrze, że przestrzeń
kosmiczna nie będzie należeć do jednego supermocarstwa. A w dalszej przyszłości może to ludzkość
będzie podbijała kolejne planety i poleci do gwiazd
jako Zjednoczona Federacja…

Photo by SpaceX on Unsplash

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA GOROL

DR HAB. GRZEGORZ BRONA
Fizyk, były pracownik Europejska Organizacja Badań Jądrowych - CERN, w latach 2018-19 prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Jest współzałożycielem i prezesem największej polskiej firmy sektora kosmicznego Creotech
Instruments SA, koordynatorem Rady Sektorowej ds. Kompetencji Przemysłu Lotniczo-Kosmicznego oraz
członkiem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Współautor książki „Człowiek. Istota kosmiczna”,
napisanej razem z Eweliną Zambrzycką-Kościelnicką.
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WIELKA KOSMICZNA
SZACHOWNICA
Kto się liczy w astropolityce?
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Kosmos nie jest już domeną tylko naukowców i pasjonatów.
Dziś to obszar rywalizacji politycznej i gospodarczej oraz arena,
na której nowoczesne państwa muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo
i suwerenność. Duzi gracze to rozumieją i nie skąpią funduszy.

Choć kwestia ta nie jest formalnie uregulowana

go równika (satelita na orbicie geostacjonarnej poru-

w prawie międzynarodowym, powszechnie przyj-

sza się w płaszczyźnie równika, a jego jeden obieg

muje się, że przestrzeń kosmiczna zaczyna się po-

trwa tyle samo, co obrót planety wokół własnej osi;

wyżej tzw. linii Kármána, czyli ponad 100 km nad po-

dlatego dla obserwatora na Ziemi taki satelita stale

wierzchnią Ziemi. W przeciwieństwie do przestrzeni

utrzymuje się w jednym punkcie na niebie).

powietrznej nad terytorium danego państwa, znajdująca się nad nią przestrzeń kosmiczna nie podlega
władzy tego kraju. Samolot zwiadowczy U-2, pilotowany przez Gary’ego Powersa i zestrzelony w maju
1960 r. nad ZSRR, bez wątpienia naruszył sowiecką
przestrzeń powietrzną. Tymczasem przesuwające
się na orbicie nad dzisiejszą Rosją satelity rozpoznawcze takiego naruszenia nie dokonują. Są więc
doskonałym narzędziem szpiegowskim. To jednak
tylko jeden z wielu powodów, dlaczego światowe potęgi militarne i gospodarcze chcą w kosmosie mieć
mocne przyczółki lub wręcz tam dominować.
Przestrzeń kosmiczna, zwłaszcza rozmaite orbity
użytkowe dla satelitów, ma ogromne znaczenie dla

A którzy gracze są dziś najmocniejsi w domenie kosmicznej? Wydaje się, że doskonałym miernikiem
w tym zakresie jest zestawienie pokazujące liczbę
startów rakiet przeprowadzonych przez poszczególne państwa w roku 2020. Dwa pierwsze miejsca
w tabeli zajmują bezsprzecznie USA i Chiny. Ten
duet liczy się najbardziej i w najbliższych latach będzie nadawać ton w zakresie eksploracji przestrzeni
kosmicznej.

USA i spółka – wielkie wizje
kosmicznych liderów
Liderem pozostają Stany Zjednoczone. Podmioty

dzisiejszej, nowoczesnej gospodarki. Satelity re-

amerykańskie zrealizowały w minionym roku 44

alizują istotne zadania i wspierają mnóstwo sekto-

starty orbitalne (wliczając starty realizowane z No-

rów, działając w istocie na trzech głównych polach:

wej Zelandii przez firmę Rocket Lab), z których 40

obserwacji Ziemi, pozycjonowaniu i nawigacji oraz

(90,9%) zakończyło się sukcesem. W większości

telekomunikacji. Wspomniane orbity okołoziemskie

z tych misji ładunki wynosiły na orbitę rakiety Falcon,

mają jednakże ograniczoną pojemność. W dobie

produkowane przez Space Exploration Technolo-

rozwoju wielkich konstelacji satelitarnych (np. tele-

gies, czyli przedsiębiorstwo znane na całym świecie

komunikacyjny Starlink) w sąsiedztwie planety za-

jako SpaceX i zarządzane przez charyzmatycznego

czyna być naprawdę tłoczno. To z kolej może prowa-

wizjonera Elona Muska. Rakiety Muska wystrzeliwu-

dzić do zderzeń satelitów i nieuchronnego przyrostu

ją także satelity dla firm komercyjnych, na przykład

ilości tzw. kosmicznych śmieci. Stąd miejsce na or-

dla operatorów telekomunikacyjnych, jak luksembur-

bicie może być traktowane jako ograniczony zasób,

ski SES czy izraelski Spacecom. Jednak kluczowym

o który poszczególne kraje rywalizują. Jaskrawym

klientem SpaceX jest amerykański rząd, na rzecz

tego przykładem była w latach 70 ub. wieku Dekla-

którego przewoźnik wynosi ładunki wojskowe, np.

racja Bogotańska – próba prawnego zawłaszczenia

satelity systemu GPS. Od lat SpaceX przewozi też

części, szczególnie pożądanej, orbity geostacjonar-

towary z Ziemi na Międzynarodową Stację Kosmicz-

nej przez grupę państw leżących wzdłuż ziemskie-

ną (ISS) i z powrotem. W ostatnim czasie natomiast
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wreszcie ruszył pełną parą mocno opóźniony Com-

i to na szeroką skalę. W dalszej perspektywie widzi

mercial Crew Program. W ramach tego działania

powstanie prężnej ludzkiej kolonii na Czerwonej Pla-

kapsuła SpaceX Crew Dragon obsługuje transport

necie. Być może przynajmniej część z tych marzeń

astronautów NASA na ISS. Takie samo zadanie bę-

uda się zrealizować w najbliższych dekadach, nato-

dzie też wkrótce wykonywać firma Boeing ze swoim

miast bez wątpienia warunkiem utrzymania rozwoju

statkiem załogowym CST-100 Starliner.

Space Exploration Technologies jest dalsza ścisła

Poza realizowaniem celów naukowych posiadanie
własnych astronautów na pokładzie ISS jest dla Waszyngtonu kwestią prestiżu i demonstrowania swojego znaczenia. Po wycofaniu z użytku wahadłowców w roku 2011 Amerykanie przez blisko dekadę
latali na stację kosmiczną rosyjskimi Sojuzami. O tej
przykrej i długotrwałej konieczności wolą z pewnością jak najszybciej zapomnieć, w czym niewątpliwie pomaga skuteczność Crew Dragona.

współpraca koncernu z administracją.
Warto wskazać, że w USA działa jeszcze wiele innych dużych firm kosmicznych. To choćby założone
przez twórcę imperium Amazona, Jeffa Bezosa, Blue
Origin. Obok wspomnianych już Falconów satelity
rządowe wynoszą też rakiety Atlas i Delta, których
operatorem jest joint venture United Launch Alliance, tworzone w 50% przez Lockheed Martin i w 50%
przez Boeinga. Wyróżniającym się podmiotem jest

Cały proces odejścia od promów kosmicznych i po-

również Northrop Grumman, który produkuje statki

wierzenia transportu astronautów firmom komer-

serwisowe MEV (Mission Extension Vehicle), zdolne

cyjnym pokazuje ważną tendencję, która szczegól-

zapewnić w kosmosie obsługę techniczną sateli-

nie mocno widoczna jest w USA, ale nie tylko tam.

tom pracującym na orbicie geostacjonarnej, w od-

W części krajów misje kosmiczne na potęgę komer-

ległości blisko 36 tys. km od Ziemi. NG jest także

cjalizują się i prywatyzują. Wizjoner Musk buduje

głównym wykonawcą niezwykle ważnego, ekstre-

swoje potężne imperium SpaceX z teoretycznym

malnie drogiego i mocno już niestety opóźnionego

zamiarem rychłego dostarczania ludzi na Marsa

Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, następcy
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Rosjanie prowadzą ożywioną działalność w zakresie

wysłużonego Hubble Space Telescope.

eksploracji kosmosu, ale jest to działalność raczej

Chiny – ciemna strona Księżyca
i podróże tajkonautów

rutynowa. Wynoszą na orbity satelity oraz dostar-

Na drugim miejscu we wspomnianym rankingu zre-

wiedzi (na przykład wysłanie kosmonautów na Księ-

czają wyposażenie i astronautów na ISS. Natomiast

alizowanych startów rakiet uplasowały się Chiny.
Państwo Środka dysponujące ogromnymi zasobami ludzkimi i wielkimi środkami finansowymi szybko
goni lidera. Z ChRL odbyło się w 2020 r. 39 startów,
z czego 35 zakończyło się powodzeniem (89,7%).
Chiny masowo wysyłają na orbitę zaawansowane
satelity – obserwacyjne i telekomunikacyjne. Realizują również ambitne misje naukowe. Na początku
2019 r. na Księżycu został z powodzeniem posadzony lądownik Chang’e 4. To pierwsza w historii
sonda kosmiczna, która bezpiecznie wylądowała
na niewidocznej z Ziemi stronie Srebrnego Globu.
Pod nazwą Tiangong (Niebiański Pałac) Chiny konsekwentnie budują natomiast kolejne, coraz większe
stacje kosmiczne, odwiedzane na orbicie przez załogi tajkonautów (chińskich astronautów).
Wynoszenie chińskich ładunków w przestrzeń kosmiczną odbywa się z wykorzystaniem produkowanych przez podmioty państwowe rakiet nośnych
z rodziny Chang Zheng (Długi Marsz). Nieśmiało
pojawiają się natomiast także rakiety firm prywatnych – projekty takie jak Ceres czy Hyperbola. Ambicje Pekinu sięgają daleko. Dzięki sukcesowi misji
kosmicznej Chang’e 5 Chiny jako trzeci kraj po USA
i ZSRR sprowadziły na Ziemię próbki gruntu z Księżyca. Obecne założenia programowe mówią ponadto o lądowaniu tajkonautów na Marsie między 2040

bardziej ambitne projekty pozostają w sferze zapożyc nowym statkiem Federacja), a szereg z nich jest
opóźniony. Prace nad nową rodziną rosyjskich rakiet
nośnych Angara ciągną się już trzecią dekadę. Póki
co konstrukcja odbyła nieliczne loty próbne, w 2014
i 2020 roku.
Rosyjscy inżynierowie wciąż pracują także nad modułem Nauka, który miał zostać dołączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w… 2007 roku! Być
może poleci na orbitę latem tego roku. Nie najlepiej
idzie również budowa kosmodromu Wostocznyj,
który ma pomóc Rosji uniezależnić się od historycznego centrum kosmicznego Bajkonur, za którego
dzierżawę Federacja musi obecnie płacić Kazachstanowi. Budowa Wostocznego ciągnie się od 2011
roku, zaś przy okazji tego procesu zdefraudowano
olbrzymie sumy. Jak podawał w listopadzie 2019
portal Space24.pl: „według prokuratury generalnej
w latach 2014-2018 ujawniono przy realizacji budowy około 17 tys. naruszeń - sprzeniewierzane były
środki z budżetu, nie płacono robotnikom, przekraczano terminy realizacji. Wszczęto łącznie 140
spraw karnych, a szkody oceniano na 11 mld rubli
(ok. 172,3 mln USD), z których zdołano odzyskać 3,5
miliarda (ok. 54,8 mln USD). W zeszłym roku skazano w związku z naruszeniami 27 osób.”

a 2060 rokiem.

Europa i reszta świata – kto rozpycha się
w kosmosie?

Rosja – ambitne i opóźnione projekty

Europa przeprowadziła łącznie w ubiegłym roku

Rosja, w czasach sowieckich grająca pierwsze
skrzypce w wyścigu kosmicznym, dziś wydaje
się pozostawać w tyle. W 2020 r. zrealizowała 17
startów, z czego wszystkie były udane. Program
kosmiczny koordynowany jest tam przez państwowego molocha – Korporację Państwową ds. Działalności Kosmicznej „Roskosmos” (do roku 2015
Roskosmos funkcjonował jako Federalna Agencja

5 startów rakiet, z czego 4 przebiegły prawidłowo
(80%). Dużym sukcesem Unii Europejskiej jest stworzenie potężnych konstelacji satelitarnych: Copernicus – na rzecz obserwacji Ziemi - oraz Galileo –
globalnego systemu pozycjonowania. W tworzeniu
obydwu systemów ogromny udział miała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która jednakże nie
jest agendą UE.

Kosmiczna). Na czele tej instytucji stoi zaufany czło-

Jeśli chodzi o budowę satelitów, na starym konty-

wiek Władimira Putina – Dmitrij Rogozin.

nencie działają trzy potężne koncerny, z których
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każdy może pełnić rolę integratora (ang. prime), czyli

(dziś już nieaktualny, pobity przez SpaceX), jednora-

głównego wykonawcy przy budowie dużego satelity,

zowo wynosząc w kosmos 104 satelity naraz.

np. obserwacyjnego czy telekomunikacyjnego. Te
przedsiębiorstwa to: niemieckie OHB, Airbus Defence and Space oraz Thales Alenia Space. Autonomię
w dostępie do przestrzeni kosmicznej zapewniają
Europie głównie rakiety Ariane oraz Vega. Startują
z europejskiego kosmodromu położonego niedaleko
Kourou, w Gujanie Francuskiej.

Swoje kosmiczne ambicje realizuje także Izrael,
Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Iran, którego poczynania wyjątkowo aktywnie śledziła administracja Donalda Trumpa. USA zarzucały Teheranowi, że
pod płaszczykiem programu kosmicznego szykuje
się do produkcji międzykontynentalnych pocisków
balistycznych (ICBM). Izrael był natomiast o krok od

Warto jeszcze wspomnieć o kilku państwach azja-

wejścia do ekskluzywnego klubu krajów, które prze-

tyckich. Japonia z powodzeniem zrealizowała

prowadziły udane lądowanie na Księżycu. Jednak

w 2020 roku 4 starty. Tamtejsza agencja kosmicz-

wybudowany przy udziale koncernu Israeli Aero-

na JAXA uczestniczy w programie Międzynarodo-

space Industries (IAI) łazik Beresheet rozbił się przy

wej Stacji Kosmicznej. Jej bezzałogowe statki HTV

próbie podejścia do lądowania na Srebrnym Globie

dostarczają na ISS zaopatrzenie. W programie ISS

w kwietniu 2019 roku.

uczestniczy również Kanada, będąca ponadto, co
nej.

Przybywamy w pokoju, więc
szykujemy się na wojnę?

Szeroko w kosmosie rozpychają się również Indie.

Poza badaniami naukowymi i szerokim wykorzy-

Kraj ten już przy pierwszej próbie udanie wprowadził

staniem gospodarczym kosmosu – za sprawą sa-

na orbitę wokół Marsa sondę Mars Orbiter Mission.

telitów obserwacyjnych, telekomunikacyjnych oraz

Rakieta PSLV Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicz-

tych odpowiedzialnych za nawigację i pozycjonowa-

nych (ISRO) ustanowiła w 2017 r. światowy rekord

nie – przestrzeń wokół naszej planety ma też istot-

ciekawe, członkiem Europejskiej Agencji Kosmicz-
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ne znaczenie militarne. Najlepszym potwierdzeniem

orbicie, zapowiadając „opracowanie systemu sa-

tego jest fakt, że w listopadzie 2019 roku państwa

moobrony swych satelitów oraz wzmocnienie ich

zrzeszone w NATO zdecydowały o traktowaniu prze-

potencjału rozpoznawczego”. Za tymi planami ma

strzeni kosmicznej jako piątego obszaru działań

również pójść zwiększenie funduszy na tak posta-

operacyjnych Sojuszu, obok lądu, morza, przestrze-

wione cele. O możliwości budowy Europejskich Sił

ni powietrznej i cyberprzestrzeni. W kolejnym roku

Kosmicznych wspominała natomiast na początku

zapadła decyzja o utworzeniu natowskiego centrum

2019 r. Elżbieta Bieńkowska, ówczesna Europejska

operacji kosmicznych – NATO Space Center.

Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu,

Natomiast administracja Donalda Trumpa doprowadziła do powołania US Space Force. Dziś Siły

Przedsiębiorczości i MŚP.

Kosmiczne stanowią oficjalnie szósty rodzaj ame-

Polska na kosmicznej mapie

rykańskich sił zbrojnych obok US Army, US Navy,

Gdzie w tym wszystkim jest Polska? Kilka sateli-

US Air Force, US Marine Corps oraz US Coast Gu-

tów naszego kraju znalazło się już w przestrzeni

ard (Straż Wybrzeża). Istotnym zadaniem US Space

kosmicznej. Były to niewielkie statki studenckie,

Force jest ochrona amerykańskich satelitów przed

platformy testowe lub satelity naukowe. Polskie pod-

wrogimi poczynaniami statków rosyjskich bądź

mioty intensywnie pracują nad budową rakiet subor-

chińskich wobec tych urządzeń. Przy okazji warto

bitalnych, czyli takich, które umożliwiają przekrocze-

wspomnieć, że zdolność zniszczenia krążącego po

nie granicy przestrzeni kosmicznej, natomiast nie

orbicie satelity posiadły również Indie, co jasno po-

wprowadzają ładunku na orbitę. Warto tu wskazać

kazał udany test broni antysatelitarnej (ASAT), prze-

w szczególności rakietę SIR (Suborbital Inexpensive

prowadzony w marcu 2019 roku.

Rocket) konsekwentnie opracowywaną przez fir-

W połowie lipca 2019 r. prezydent Emmanuel Macron ogłosił plany utworzenia dowództwa sił kosmicznych Francji. Wkrótce potem odpowiedzialna

mę SpaceForest z Gdyni oraz rakietę Bursztyn, nad
którą pracują specjaliści z warszawskiego Instytutu
Lotnictwa – Sieci Badawczej Łukasiewicz.

za siły zbrojne V Republiki minister Florence Parly

Krajowe firmy odnoszą sukcesy w projektach Eu-

nakreśliła plan podjęcia realnych działań celem

ropejskiej Agencji Kosmicznej czy misjach realizo-

ochrony francuskiego potencjału obronnego na

wanych przez NASA. Polskie elementy znajdują się
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w licznych sondach badających zarówno powierzchnię, jak i atmosferę Marsa – przykładem są choćby
detektory podczerwieni od Vigo System na pokładzie łazika Curiosity czy kamera CaSSIS działająca
na krążącym wokół Czerwonej Planety statku Trace
Gas Orbiter, współtworzona przez Creotech Instruments. Wzrost sektora wspiera Agencja Rozwoju
Przemysłu, m.in. inwestując w specjalizujące się
w robotyce przedsiębiorstwo PIAP Space. Działania
w ramach branży pomaga koordynować bardzo aktywny Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego.

Photo by NASA on Unsplash

Generalnie jednak, patrząc na „polski kosmos”, wydaje się, że po stronie rządzących nadal brakuje
w tej dziedzinie jednoznacznej wizji rozwoju – choćby w kwestii własnych zdolności satelitarnej obserwacji Ziemi. Na początku 2017 r. Rada Ministrów
przyjęła Polską Strategię Kosmiczną, która dość
ogólnikowo formułuje cele dla branży. Wciąż czekamy na od dawna zapowiadany dokument wykonawczy do Strategii – Krajowy Program Kosmiczny.
Być może jego kształt wyklaruje się ostatecznie pod
okiem nowego prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej
(PAK), który niedawno objął to stanowisko.

Jednak by PAK mógł stać się ważnym ośrodkiem
kształtowania polskiej polityki kosmicznej, musi
posiadać, po pierwsze, jasno przydzielone zadania
i kompetencje. Po drugie, musi dysponować stosownym budżetem, który pozwoli realnie wspierać firmy
znad Wisły, umiejętnie generując popyt ze strony
administracji publicznej na produkty oraz usługi
tychże firm. Za tym wszystkim powinno jeszcze nadążać ustawodawstwo, które nie zawsze odpowiada na najpilniejsze potrzeby branży. Przykład? Wciąż
brakuje nam ustawy o działalności kosmicznej oraz
Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych. Przed
nami więc jeszcze długa droga i nie chodzi tylko
o 100 km do linii Kármána.

PAWEŁ ZIEMNICKI
Ekspert branży kosmicznej. W przeszłości pracował w planetarium warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.
Później pełnił rolę redaktora naczelnego portalu Space24.pl. Obecnie zajmuje się dystrybucją zobrazowań
satelitarnych. Autor książki „Kosmos. Gwiezdna podróż” (https://www.znak.com.pl/ksiazka/kosmos-gwiezdna-podroz-pawel-ziemnicki-73623) - przewodnika po Układzie Słonecznym dla dzieci i młodzieży.
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OBYWATEL
MARSJANIN?
Niuanse prawa nie z tej Ziemi
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Czy w kosmosie może powstać nowe państwo? Co się
stanie, gdy kosmiczny turysta będzie miał wypadek,
robiąc selfie z księżycowym robotem? Oto, jakie prawo
obowiązuje w kosmosie.

Czy poza Ziemią obowiązuje prawo?
Owszem, obowiązuje państwa, ich obywateli oraz podmioty badawcze i gospodarcze.
Międzynarodowe prawo kosmiczne skodyfikowane zostało w formie traktatów przyjętych
w czasach wyścigu księżycowego i odbija się to na jego kształcie. Obecnie cztery z nich
stanowią tak zwany kanon prawa kosmicznego. Problematyka piątego traktatu, Porozumienia Księżycowego z 1979 roku, pokazuje, jak bardzo geopolityka kształtuje prawo międzynarodowe. Ale po kolei…
Głównym traktatem międzynarodowego prawa kosmicznego jest Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, zwany też Traktatem o przestrzeni kosmicznej, który
został podpisany 27 stycznia 1967 r. Jego celem było stworzenie ogólnych ram prawnych
i reguł, jakimi mają kierować się państwa oraz ich podmioty podczas eksploracji kosmosu
i ciał niebieskich. Najważniejszymi pryncypiami są niezawłaszczalność przestrzeni kosmicznej, pokojowy charakter działalności oraz odpowiedzialność za działania państw
sygnatariuszy i ich podmiotów. Jeśli ktoś wyobraził sobie astronautów z kwiatami wplecionymi w hełmy, to w pewnym sensie takie było założenie twórców tego prawa. Księżyc
i inne obszary poza Ziemią miały nie stać się polami bitew, terenami spornymi o kontrolę czy obszarami działań wojennych. Tyle w teorii, w praktyce strony traktatu miały
własne analizy dotyczące stawiania baz rakietowych na Księżycu czy kontroli przestrzeni
kosmicznej z orbity lub punktów Lagrange’a, czyli obszaru między Księżycem a Ziemią,
gdzie znoszą się grawitacyjne oddziaływania obu ciał. Na szczęście większość tego typu
wizji pozostała na papierze.
Nieco inaczej wygląda kwestia gospodarczego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.
Nie tylko państwa wynosiły w nią obiekty w pierwszych latach podboju, także prywatne podmioty amerykańskie testowały satelity telekomunikacyjne, takie jak Telstar. Był to
wynik kompromisu między prezydentem USA Johnem F. Kennedym a biznesem, który
stanowił, że prywatne podmioty mogą posiadać cywilne obiekty kosmiczne w postaci satelitów telekomunikacyjnych i radiodyfuzyjnych (nadających sygnał radiowo-telewizyjny),
jednak środki wynoszenia, tzw. wyrzutnie (rakiety), mają należeć wyłącznie do państwa.
Warto podkreślić, że na takie pokojowe działania cywilne nieregulowane traktatem, zgodnie z jego artykułem 6., państwa strony udzielają licencji lub innej formy zezwolenia na
podstawie prawa krajowego.
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Czy w kosmosie może powstać nowe państwo?
Choć międzynarodowe prawo kosmiczne w swoim obecnym kształcie nie przewiduje takich przepisów, to bardziej złożona kwestia. Na każdą działalność w kosmosie – jak wskazaliśmy wyżej - podmiot otrzymuje zgodę na warunkach ujętych w prawie danego kraju.
Może być to też działalność zasiedleńcza - popularne bazy marsjańskie czy księżycowe.
Co ciekawe, nie mogłyby się one prawnie nazywać koloniami ze względu na zakaz zawłaszczenia, a ich niezależność dotyczyć może wyłącznie sztucznych struktur zbudowanych lub przysłanych przez Ziemian, nie zaś gruntu, na którym stoi taki habitat. By jednak
takie sztuczne kolonie kosmiczne - na Marsie, Księżycu czy jako wędrujące statki-miasta - przetrwały, musiałyby posiadać nie tylko technologie umożliwiające przetwarzanie
lokalnych zasobów, utrzymanie załogi przy życiu i dużą niezależność od dostaw, ale też
prawną autonomię i aparat administracyjny. Nie świadczy to jeszcze o państwowości, ale
czy z czasem wystarczyłoby do ogłoszenia niepodległości? Historia zna już przypadki
uniezależniania się kolonii od ich dalekich władców, chociażby Stany Zjednoczone Ameryki Północnej czy Indie. Procesy geopolityczne staną się astropolitycznymi. Jeżeli więc
np. Elonowi Muskowi uda się stworzyć rozwijające się kosmiczne metropolie, to z jednej
strony mogą one tworzyć deklaracje niepodległości i szukać poparcia, a z drugiej całe
zastępy prawników i aktywistów na rzecz przestrzegania i rozszerzania standardów praw
człowieka miałoby do takiego tworu bardzo dużo pytań.
Brak prawnych uregulowań nie powstrzymał też kilka lat temu od ogłoszenia niepodległości Asgardię – małego satelitę i samozwańczą orbitalną monarchię. Jednak Asgardia nie
ma własnego rejestru obiektów kosmicznych, a nawet ich satelita nie podlega ich prawu
tylko, zgodnie z jego dokumentacją, prawu USA. Jako projekt tworzenia i analizowania istnienia państwa bez granic, e-residence, i pomysłów na konstytucje państwa kosmicznego
to ciekawa idea, jednak niesie ona ze sobą zagrożenie dla ziemskiej polityki. Wyobraźmy
sobie, że takich Asgardii powstałoby 50. Każda z nich otrzymałaby głos na Zgromadzeniu
Ogólnym Narodów Zjednoczonych oraz w ciałach takich jak Komitet do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (COPUOS). Te fiducjarne twory państwowe
mogą być w stanie przeważyć szalę w głosowaniu nad kształtem międzynarodowych
regulacji nie tylko kosmicznych, ale także wpływać na politykę agencji specjalistycznych
ONZ.

Do kogo należą znajdujące się poza Ziemią surowce?
Na podstawie przepisów zawartych w traktacie o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku
umieszczone i przemieszczane naturalnie nie należą do nikogo. Próbę uregulowania tego
zagadnienia podjęto podczas prac nad Porozumieniem Księżycowym z 1979 roku. Zgodnie z jego artykułem 11. takie surowce stanowią wspólne dziedzictwo ludzkości, a państwa strony układu będą dążyły do stworzenia odpowiedniego reżimu prawnego, który
będzie miał na celu nadzór i udzielanie zgód na racjonalne gospodarowania nimi oraz
sprawiedliwy rozdział na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajów rozwijających się. Jednak to porozumienie do dziś pozostaje kością niezgody, gdyż nie ratyfikowało go żadne mocarstwa kosmiczne, jak USA, Chiny, Rosja.
Obecnie państwa zdolne do eksploracji kosmosu starają się korzystać z artykułu 6. innego układu – Traktatu o przestrzeni kosmicznej, udzielając pozwoleń na poziomie prawa
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krajowego na działania związane z surowcami kosmicznymi - poszukiwanie, wydobycie,
wykorzystanie in situ, przetwarzanie, inkorporacja do produktów wytwarzanych w przestrzeni kosmicznej lub transport na Ziemię. Dlatego nie powinno dziwić, że USA i jego
partnerzy w ramach programu Artemis, którego celem jest ponowne wysłanie człowieka
na Srebrny Glob i jego eksploracja, nie widzą powodu, by ich państwowe czy prywatne
podmioty dzieliły się zyskiem z tej wyprawy z kimś innym niż ich własne władze.
Ergo, kosmiczne surowce należeć będą do tego, kto je podejmie na mocy pozwolenia
udzielonego przez jego państwo rejestracji.

Czy można kupić gwiazdę albo działkę na Księżycu?
Są firmy, które to oferują. Jakąkolwiek cenę by nie wyznaczyły, w rzeczywistości kupujemy jedynie kawałek papieru. Takie podmioty nie mają bowiem żadnego tytułu do rozporządzania powierzchnią Księżyca i innych ciał niebieskich.
Inaczej ma się sprawa, gdyby ktoś chciał sprzedawać mieszkanie na Księżycu - mógłby
postawić tam habitat lub przestrzeń magazynowa w systemie condohotelu. Co do działek na powierzchni globów, na chwile obecną nie ma możliwości ich sprzedaży, jednak
w przypadku umiejscowionych na orbitach lub powierzchni planet i księżycy habitatów
lub innych modułów nadających się do zamieszkania, nie widzę żadnych przeszkód prawnych – techniczne i logistyczne są już zupełnie innym zagadnieniem.

Jakiemu prawu będą podlegać kosmiczni turyści?
Turyści zgodnie z międzynarodowym prawem kosmicznym podlegają prawu kraju rejestracji obiektu kosmicznego, a także swojej narodowości i ewentualnej narodowości
ofiary, jeśli dopuścili się przestępstwa, chociaż jedyne przepisy dotyczące takich czynów
widnieją w umowie o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej z 1998 roku (i dotyczą tylko
ISS). W przypadku naruszeń własności intelektualnej będzie to prawodawstwo i zdolność
sądowa państwa rejestracji.
Największym problemem turystyki kosmicznej jest brak jednoznacznych przepisów dotyczących praw pasażerów, ubezpieczeń oraz właściwej odpowiedzialności. W USA stosuje
się system crosswaiver, gdzie strona lub strony zrzekają się wzajemnych roszczeń. Moim
zdaniem, nawiązując do wcześniejszego elementu o własnym M lub hotelach w kosmosie, turyści będą zapewne powodem tworzenia nowych regulacji kosmicznych – chociażby z tego powodu, że nie są astronautami ani fachowcami obsługującymi obiekty
kosmiczne, a mogą zrobić sobie krzywdę, jeśli będą usiłowali np. zrobić sobie selfie przed
przemysłowym robotem księżycowym.

Czy można mieć broń w przestrzeni kosmicznej?
Poza bronią masowej zagłady, w tym bronią nuklearną, oraz budowaniem fortyfikacji i instalacji wojskowych i testowaniem broni – tak. O ile państwo wysyłające nas w przestrzeń
kosmiczną na to pozwala i zaopatruje nas w taką broń. Przykładem mogą być, dawniej
będące częścią wyposażenia Sojuzów, pistolety (drilling) TP-82, przetestowane na pokładzie Saluta 3 „działko obronne” czy projekt Polus, będący odpowiedzią na amerykański
program Gwiezdnych Wojen. Oczywiście ściganie użycia broni lub przemytu takowej na
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pokład obiektu kosmicznego jest już w rękach aparatu sprawiedliwości państwa rejestracji obiektu kosmicznego.

Kto odpowiada za kosmiczne śmieci?
Odpowiadają za szkody wyrządzone ci, do których należał obiekt lub komponent, który
teraz jest śmieciem kosmicznym. Teoretycznie powinno być w gestii właścicieli danych
obiektów ich zdeorbitowanie lub demontaż, jednak sprawa jest skomplikowana. Poza
przykładami z czasów wahadłowców czy porozumienia Intelsat z Northrop Grumman na
doczepienie silników jonowych do satelitów telekomunikacyjnych, którym skończyło się
paliwo w silnikach korekcyjnych, nie mamy jasnych reguł masowego połowu złomu kosmicznego. Wchodzą w to tematy przejęcia obiektu, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, własności intelektualnej oraz obronności. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że technologie do prostego przechwycenia, deorbitacji lub demontażu czy renowacji obiektów
kosmicznych to potencjalne narzędzia cichej wojny kosmicznej lub piractwa. W końcu to,
co można zrobić zepsutemu satelicie, można też zrobić działającemu o znaczeniu gospodarczym lub wojskowym. Częściowo paraliżuje to dyskusje na temat tworzenia odpowiednich przepisów, np. na wzór ratownictwa morskiego i podnoszenia wraków.

KAMIL MUZYKA
Specjalista w prawie produkcji kosmicznej, doktorant w INP PAN. Współprowadzący bloga Prawo i Kosmos Prawo Kosmiczne oraz członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Zajmuje się tematami prawnych
aspektów ISRU, OSAM oraz własności intelektualnej związanej z działalnością kosmiczną i zastosowaniem
robotów w przestrzeni kosmicznej oraz publicznej.
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GORĄCZKA
WODY
Jak będzie wyglądało
kosmiczne górnictwo?
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Rubieże naszej cywilizacji zawsze kryły bogactwa, możliwości i tajemnice.
Symbolem ich podboju był Dziki Zachód, opanowany przez gorączkę złota
i ropy. Dziś nowym American frontier jest Księżyc i powstająca ekonosfera
cislunarna. To tam rozpocznie się pogoń ludzkości za bogactwami kosmosu.
Ale jak to, Księżyc? Przecież tam nikogo i nic

jak SpaceX, Blue Origin czy Virgin Galactic, a także

nie ma...Poza tym już tam wylądowaliśmy!

- w szerszym kontekście - rozbudowana baza euro-

Program Apollo, dzięki któremu w 1969 roku człowiek pierwszy raz stanął na Księżycu, był olbrzy-

pejskich czy amerykańskich kontraktorów agencji
kosmicznych.

mim, ale krótkotrwałym sukcesem. Choć już wów-

Najważniejszą zmianą wobec ery Apollo jest jednak

czas kwestie stałej obecności na Srebrnym Globie,

pierwsze ogniwo zrównoważonego rozwoju w ko-

dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów, były roz-

smosie, czyli stworzenie rakiet wielokrotnego użyt-

ważane w środowisku nauki i techniki kosmicznej.

ku. Rozwój Falconów i Starshipów, rakiet nośnych

Można się o tym przekonać, sięgając po artykuły

należących do SpaceX Elona Muska, otworzyło

między innymi Kraffta Ehricke (niemieckiego in-

możliwość stałego wykorzystywania statków ana-

żyniera rakietowego, który po II wojnie światowej

logicznych do holenderskich fuilt, które napędzały

pracował m.in. dla amerykańskiej armii; Księżyc
nazywał „siódmym kontynentem” Ziemi – red.). Industrializacja naszego naturalnego satelity została
jednak zawieszona wraz z zakończeniem wyścigu
kosmicznego. Z powodów komercyjnych ludzkość
skupiła się na zagospodarowaniu naszej najbliższej
kosmicznej okolicy – orbit okołoziemskich – gdzie
obecnie prawie 3000 aktywnych satelitów zapewnia
nam telekomunikację, Internet, nawigację, zobrazowania i wiele istotnych danych na temat naszej teraźniejszości i przyszłości na Ziemi. Po 50 latach od
lądowania Apollo 11 idea wykorzystania zasobów
kosmicznych powróciła jednak w wielkim stylu –

transport między Starym Kontynentem a podbitymi
terenami w czasach wczesnego kolonializmu. To
właśnie fuilty woziły do Ameryki osadników i wracały do Europy z dobrami kolonii – złotem, tytoniem
czy rumem.
Rakiety są jedynym dostępnym sposobem ucieczki z Ziemi. Potężne statki wznoszące się w kosmos
są de facto wielkimi zbiornikami z paliwem (90%
masy rakiety to paliwo) z dołączonym niewielkim ładunkiem w postaci sondy bezzałogowej lub statku
załogowego. Dzieję się tak przez olbrzymią pułapkę grawitacyjną, jaką tworzy nasza planeta, nawet

wraz z programem ponownego wysłania człowieka

biorąc pod uwagę najbardziej efektywnie zaprojek-

na Księżyc przez NASA, czyli Artemida i olbrzymią

towane konstrukcje, silniki czy etapy wynoszenia.

konkurencją kosmiczną między światem Wschodu

O ile struktura rakiety może być obecnie kilkukrotnie

i Zachodu.

wykorzystywana do lotów kosmicznych, jak to pokazuje SpaceX, to paliwo zawsze będzie materiałem

Nowe rakiety i kosmiczne stacje benzynowe
Obecny przemysł kosmiczny jest w zupełnie innym
miejscu niż w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Jest
doświadczony naukowymi i komercyjnymi misjami
kosmicznymi, a także w wielu przypadkach dojrzały
do tego stopnia, że dzięki finansowaniu prywatnego

całkowicie traconym. Dlatego, podobnie jak w transporcie ziemskim, potrzebujemy portów, stacji benzynowych i węzłów przesiadkowych. Nad podobną
infrastrukturą – drugim i kluczowym ogniwem zrównoważonego rozwoju w kosmosie – obecnie pracujemy.

sektora i jego większej zdolności do podejmowania

Kosmiczna infrastruktura krytyczna tak, jak analo-

ryzyka, jest w stanie realizować ambitne projekty.

giczna infrastruktura na Ziemi, jest systemem za-

Świetnym przykładem na to są sukcesy takich firm

równo ekonomicznym, jak i strategicznym. Łączy
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wcześniej niepołączone obszary, stwarzając nowe

pozyskanie i wykorzystanie wody jest więc górnic-

możliwości dla biznesu, ale również dla politycz-

two cieplne. Jest ono oparte na odbijaniu i skupianiu

nych rozgrywek i projekcji siły. O ile na te ostatnie

światła słonecznego poprzez system luster i optyki

sektor kosmiczny, zdominowany przez naukowców

ze szczytów na dna zacienionych kraterów. Ogrze-

i inżynierów, z pewnością przez wiele lat nie pozwo-

wanie tych depozytów powoduje powstawanie pary

li, to potencjał ekonomiczny otwiera oczy na nowy

wodnej, która, jeżeli zostanie złapana w odpowiedni

rozdział ludzkości w kosmosie, jej permanentną

sposób, może zostać elektrolizowana do tlenu i wo-

obecność na innych ciałach niebieskich oraz ambit-

doru – podstawowego paliwa rakietowego. Ale i bez

niejszą eksplorację. Wszystko dzięki obniżonym wy-

przetwarzania jest najbardziej niezbędnym zaso-

maganiom technicznym systemów eksploracyjnych

bem dla obecności człowieka w kosmosie. W końcu

oraz mniejszemu ryzyku takich operacji.

życie, jakie znamy, jest oparte wyłącznie na wodzie.
To dlatego przyczółki ludzkości w kosmosie zacznie-

Paliwo z księżycowej wody

my budować właśnie w regionach polarnych Księży-

Ta kluczowa infrastruktura oparta będzie na dosta-

ca, w pobliżu występowania depozytów wody. Takie

wach bardzo podstawowego zasobu, dostępnego

plany dotyczą zarówno Artemis Base Camp (ame-

między innymi na Księżycu. W 2009 roku w Per-

rykańskiej bazy programu Artemida), jak i chińsko-

manentnie Zacienionych Regionach Księżyca po-

-rosyjskiej bazy księżycowej. Europejska Agencja

twierdzono występowanie znacznych ilości wody.

Kosmiczna, której jesteśmy częścią, w badaniach

Podobnie jak w wielu innych miejscach Układu

księżycowych współpracuje przede wszystkim

Słonecznego ma ona formę lodu, najczęściej zmie-

z programem amerykańskim. Dlatego istotne ele-

szanego z warstwą pyłów i skał planetarnych. Ta

menty statku załogowego Orion, a także orbitalnej

informacja zelektryzowała społeczność naukową

stacji załogowej Lunar Gateway, budowane są w Eu-

i umożliwiła intensyfikację eksploracji Srebrnego

ropie. Zaś Europejski Duży Lądownik Logistyczny

Globu. Tylko w ciągu najbliższych kilku lat w kie-

(EL3) będzie pod koniec lat 20. tego wieku serwiso-

runku Księżyca wyleci około 20 misji badawczych

wać program Artemida. Europejska misja ISRU-DM

i demonstracyjnych, z czego spora część poszuki-

będzie również pierwszą misją w historii ludzkości,

wać będzie wody. Gorączka wody właśnie się zaczy-

w której zademonstrujemy pozyskanie i magazyno-

na i już bardzo mocno przypomina gorączkę złota

wanie wody na Księżycu. Jej start planowany jest na

z amerykańskich rubieży. Woda jest bowiem ropą

2025 rok.

naftową kosmosu. Utworzenie niedawno przez Stany Zjednoczone Sił Kosmicznych, jedynego na świecie takiego rodzaju sił zbrojnych, zaczyna nabierać
sensu.

Najpierw Księżyc, potem Mars i asteroidy
Dostawy dziesiątek ton paliwa pochodzenia księżycowego na orbity okołoziemskie umożliwiać będą

Złoto w Górach Skalistych było powszechne na

naprawę nieaktywnych już satelitów, dotankowywa-

tyle, że pierwsi osadnicy wykorzystywali płukanie

nie istniejących, a także wsparcie większych misji

kruszca w strumieniach i rzekach (tzw. panning).

do dalszych części Układu Słonecznego. Ich celem

Podobne „proste metody” będziemy wykorzystywać

będzie między innymi Mars i pas planetoid, gdzie za-

podczas pierwszych wydobyć wody na Księżycu.

kładać będziemy kolejne przyczółki zrównoważonej

Lód w Permanentnie Zacienionych Regionach ist-

obecności ludzi poza Ziemią. Bazy na powierzchni

nieje dzięki unikalnej sytuacji orbitalnej (Księżyc jest

Czerwonej Planety są logicznym krokiem w kierun-

praktycznie nienachylony do płaszczyzny ekliptyki).

ku kolonizacji naszego Układu oraz ochrony plane-

To powoduje, że dna polarnych kraterów są często

tarnej. Mars jest planetą najbardziej zbliżoną do na-

niedostępne dla światła słonecznego przez miliardy

szej planety macierzystej, zarówno pod względem

lat, natomiast szczyty tych kraterów są niemal za-

obecnych parametrów, jak i dynamicznej ewolucji.

wsze oświetlone (nawet przez 93% czasu roku). Naj-

Zapewnia nam miejsce, w którym kopia zapasowa

bardziej obiecującą technologią umożliwiającą nam

naszego gatunku, plan B, może się pewnie rozwijać.
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Zdjęcie powierzchni Marsa zrobione przez łazik Perseverence, marzec 2021 rok. Źródło: NASA/JPL-Caltech/ASU

Z kolei pas planetoid bogaty jest w to, czego zaczyna
nam brakować na Ziemi. Chodzi przede wszystkim
o metale ziem rzadkich oraz drogocenne. Zarówno
obniżające się koszty transportu kosmicznego, jak
i zwiększające się koszty tych rzadkich materiałów,
indukować będą mniej konwencjonalne metody ich
pozyskiwania. Dzisiaj kolej przyszła (niestety) na
Grenlandię, jednak wraz z rozwojem krytycznej infrastruktury kosmicznej, sektor górniczy przeniesie się
na asteroidy Psyche i inne obiekty klasy M (bogate
w metale). Przeniesienie branży tak intensywnej ekologicznie i energetycznie poza Ziemię jest zresztą
olbrzymią zaletą dla środowiska i celem górnictwa
kosmicznego.
Gdzie w tym całym planie jest Polska? Na razie
polski sektor kosmiczny inkubuje się dzięki naszej
obecności w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA,
ang. European Space Agency). Od 2014 roku pokazujemy naszym europejskim partnerom, że jesteśmy w stanie tworzyć specjalistyczne i niezawodne
instrumenty i podsystemy wykorzystywane w wielu
misjach kosmicznych, zarówno tych orbitalnych, jak
i planetarnych. To czas, aby pozycjonować się w sektorze zasobów kosmicznych, ponieważ właśnie ta
nisza pozwoli wejść naszej branży kosmicznej sto-

pień wyżej poprzez rozwoju systemów. W końcu
górnictwo mamy we krwi. Istnieją polskie podmioty,
które wykonywały już urządzenia do zdalnych lub
planetarnych badań geologicznych.
Z pewnością zwiększenie polskiej składki członkowskiej w ESA oraz udział naszego kraju w programach
opcjonalnych ułatwi dalsze prace. Dzisiaj Polska
przeznacza rocznie na Europejską Agencję Kosmiczną równowartość €1 na mieszkańca naszego kraju
(39 mln euro). Luksemburg, w którym zlokalizowano
niedawno Europejskie Centrum Innowacji Zasobów
Kosmicznych (ESRIC), przeznacza na składkę członkowską 47 mln euro, czyli €75 na osobę rocznie.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że
w ciągu najbliższej dekady wydobędziemy pierwsze
zasoby wody na Księżycu. Dobrze byłoby dostać
premię za pierwszeństwo w takiej rozgrywce. Polska branża kosmiczna z pewnością podejmie się
tego wyzwania, ale niezależnie od niej coraz więcej
firm i osób będzie wsiadało do tego pociągu.

GORDON WASILEWSKI
Absolwent Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH, doktorant w Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz uczestnik pierwszego na świecie akademickiego programu kształcenia w dziedzinie zasobów kosmicznych w Colorado School of Mines. Obecnie pracuje jako inżynier R&D w firmie Astronika.
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SATELITARNE
(NIE)
BEZPIECZEŃSTWO

Namierzają, szpiegują i mogą zaważyć
o bezpieczeństwie całego kraju
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Satelity - kiedyś symbol dwubiegunowego świata oraz
elitarności. Dziś element naturalnego rozwoju sił zbrojnych
i służb specjalnych coraz większej liczby państw, nawet
tych o wiele niższym statusie niż mocarstwowy.
Domena kosmiczna staje się krok po kroku coraz
istotniejszą przestrzenią dla sił zbrojnych, a technologie satelitarne są papierkiem lakmusowym dla
zmian w postrzeganiu bezpieczeństwa i obronności. Jednocześnie rodzą się obawy, jak ta rewolucja
wpłynie na cywilne aspekty użytkowania systemów
satelitarnych, albowiem - jak zawsze - broń rodzi potrzebę posiadania antybroni. Stąd pytania: jak oszukiwać satelity za pomocą najnowszych technologii
informatycznych, włamywać się do ich systemów
komputerowych lub kinetycznie oślepiać czy wręcz
niszczyć? Trzeba przy tym podkreślić, że satelitarny
wyścig zbrojeń (odnoszący się do aspektów ofensywnych, jak i defensywnych) to jedynie element
szerszego zagadnienia, jak przestrzeń kosmiczną
widzą współcześni planiści, stratedzy czy szpiedzy.

przeciwlotniczej.
Nie może więc zaskakiwać, że technologia satelitów szpiegowskich staje się dziś oczywistością i to
nie tylko dla jej dawnych użytkowników (USA oraz
ZSRR/Rosja), lecz całej gamy państw na świecie. Na
satelity postawiły m.in. Chiny, po raz kolejny podkreślając swoje aspiracje mocarstwowe. Tego rodzaju
technologią mogą pochwalić się także Japończycy
- w ich przypadku czynnikiem przyspieszającym decyzje był niewątpliwie rozwój północnokoreańskiego
programu atomowego. Widać na tych przykładach
z Azji dwa nurty. Pierwszy to symboliczne i propagandowe dążenie do wejścia w domenę kosmiczną,
jako ugruntowanie rosnących aspiracji politycznych
oraz wojskowych. Drugi zaś odnosi się do praktycznego i pragmatycznego czynnika rosnących zagrożeń względem własnych interesów bezpieczeństwa.

Satelitarny klub już nie tak elitarny
Jednym z najważniejszych elementów definiujących nowe podejście do technologii satelitarnych
jest niepewność regionalnego i światowego bezpieczeństwa. Brak informacji o potencjale obronnym
przeciwnika, ruchach jego wojsk czy też rozbudowie
infrastruktury, zawsze generował i nadal generuje
nerwowość w sztabach oraz siedzibach najważniejszych decydentów politycznych, od których
zależą kluczowe decyzje państw. Dlatego tak ważnym zasobem strategicznym staje się pozyskiwanie
danych z różnych źródeł wywiadowczych i rozpoznawczych (tzw. ISR). W przypadku najbardziej popularnego obrazowania największą swobodę od lat
gwarantują właśnie satelity szpiegowskie i obser-

Ciekawym przykładem jest również Izrael, który
przez lata był uzależniony od rozpoznania satelitarnego ze strony Waszyngtonu. Była to dość brutalna
lekcja dla izraelskich strategów, bo ich interesy nie
zawsze współgrały z amerykańskimi, biorąc pod
uwagę skomplikowane bliskowschodnie rozgrywki.
Dziś izraelscy dowódcy, szpiedzy i najważniejsi politycy nie muszą się obawiać odcięcia od źródeł tego
rodzaju rozpoznania, mają je na własny użytek i cały
czas rozbudowują wraz z systemami komunikacji
satelitarnej. Dodatkowo mogą pochwalić się przełożeniem branży kosmicznej z jej innowacyjnością na
inne aspekty nauki, gospodarki czy bezpieczeństwa
kraju.

wacyjne. Przede wszystkim nie wymagają wysłania

Na zwiększenie własnych zasobów satelitarnych

załogowych lub bezzałogowych maszyn w pobliże

zdecydowały się także inne kraje Bliskiego Wscho-

lub bezpośrednio nad terytorium innego państwa,

du, jak Turcja czy Zjednoczone Emiraty Arabskie

narażając się na oddziaływanie systemów obrony

(ZEA). Co więcej, arabskie fundusze państwowe pły-
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ną coraz szerszym strumieniem ku firmom z branży
obronnej, aeronautycznej i właśnie kosmicznej, więc
zapewne nie tylko Abu Zabi nie powiedziało w tym
aspekcie ostatniego słowa.

Kosmiczne siły zbrojne? Już są!
Co więcej, rozbudowywanie zdolności satelitarnych
staje się o wiele łatwiejsze wraz z rosnącymi zasobami przemysłu kosmicznego na całym świecie,

Również państwa europejskie inwestują w podob-

który przestaje być czymś wysoce hermetycznym

ne możliwości w przestrzeni kosmicznej, zyskując

i elitarnym. Dzieje się tak również poprzez widoczną

dostęp do obrazowania na potrzeby własnych sił

komercjalizację w zakresie zdolności wysyłania na

zbrojnych czy też operacji sojuszniczych. Niedawno

orbitę satelitów (nie trzeba już inwestować w drogą

przedstawiciele Belgii, Francji, Niemiec oraz Szwe-

technologię, można zwrócić się do państw oferują-

cji wskazywali, że udało im się uzyskać dostęp do

cych takie usługi, a zapewne w niedalekiej przyszło-

jednego z najlepszych źródeł wywiadu satelitarnego

ści również do podmiotów niepaństwowych). W tym

poprzez włączenie do służby kolejnego elementu

miejscu trzeba zaznaczyć, że także obrazowanie

z systemu rozpoznania obrazowego CSO/MUSIS.

bazujące na satelitach staje się podatne na procesy

Trzeba podkreślić, że dziś nie ma niczego wyjątkowego w tym, że wszyscy liderzy w branży zbrojeniowej starają się być obecni w sferze technologii kosmicznych. I nie są to decyzje jedynie symboliczne,
ale mają o wiele bardziej pragmatyczne podwaliny.
Tam bowiem rodzi się postęp i innowacyjność. Tak
znaczące wkroczenie w domenę kosmiczną spraw
wojska i wywiadu może zresztą przynieść o wiele bardziej rozbudowany impuls rozwojowy. Warto
przypomnieć, że NASA po zakończeniu zimnej wojny przez lata borykała się z problemem wizerunkowego uzmysłowienia podatnikom w USA potrzeby
wydatkowania olbrzymich kwot na sprawy kosmiczne. Pojawienie się rywali dla prymatu Amerykanów
oraz rozwój sektora kosmicznego poza gronem klasycznych liderów w tym aspekcie to coś w rodzaju
nowego efektu Sputnika. Idzie za nim zainteresowanie mediów, wzrost znaczenia w agendzie politycznej i przede wszystkim możliwości sięgnięcia po

komercjalizacji i ma to swoje skutki w sferze bezpieczeństwa i obronności.
Przykładem z zeszłego roku było dążenie Iranu do
uzyskania dostępu, niejako na wolnym rynku, do
zdjęć satelitarnych używanej przez Amerykanów
bazy wojskowej Ain al-Asad w Iraku. Celem było przeprowadzenie jak najbardziej efektywnego uderzenia
rakietowego. Miał to być odwet za wcześniejszy atak
drona USA, w którym zginął gen. Kasem Sulejman,
jeden z najważniejszych irańskich dowódców. W odpowiedzi strona irańska przygotowała zmasowane
uderzenie rakietowe, którego założeniem było zabicie jak największej liczby Amerykanów w Iraku oraz
dokonanie znacznych zniszczeń w sprzęcie wojskowym. W tym akurat przypadku amerykański wywiad dokładnie monitorował postępowanie strony
irańskiej, zyskując przy tym zdolność do koordynacji
działań defensywnych na ziemi i minimalizując skutki ataku. Należy zaznaczyć, iż uderzenie na bazę

większe finanse.

lotniczą pokazało nie tylko, że amerykański wywiad

Nie możemy też zapominać o spięciu i synergii do-

skalę systemowego podejścia USA względem sate-

meny kosmicznej i cyber. Ten uścisk dwóch prze-

litarnego monitorowania aktywności rakietowej na

strzeni badań prowadzi do kolejnego zwiększenia

całym niemal świecie. Chodzi dokładniej o system

poziomu dynamiki prac badawczy i rozwojowych. Za

wczesnego ostrzegania o nadlatujących pociskach,

tym zaś idzie świadomość współczesnych państw,

Space Based Infrared System (SBIRS). Został on

które nie tyle chcą, co raczej muszą myśleć o rozwo-

stworzony w oparciu o konstelację precyzyjnych

ju zasobów satelitarnych, konstruując własne siły

satelitów obserwujących Ziemię w paśmie podczer-

zbrojne. Dziś już zwyczajnie nikt nie wyobraża sobie

wieni i jest częścią zasobów operacyjnych nowo

znaleźć się w sytuacji Wielkiej Brytanii i Argentyny,

utworzonego rodzaju amerykańskich sił zbrojnych,

których konflikt o Falklandy w 1982 zależał w jakimś

czyli US Space Force (amerykańskie siły kosmicz-

stopniu od decyzji Waszyngtonu, komu przekaże

ne). Pojawiające się więc częstokroć lekko ironiczne

urobek własnych satelitów szpiegowskich.

komentarze na temat decyzji o wydzieleniu sił ko-

obserwuje otwarte źródła satelitarne, ale również
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smicznych w okresie urzędowania Donalda Trumpa

rozgraniczenia. Przy czym Indie zostały zaskoczone

mogą okazać się wysoce nietrafione z perspektywy

wcześniejszymi działaniami Chin, przede wszystkim

czasu. Szczególnie, gdy okaże się, że podobne siły

w kontekście militaryzacji rejonu Tybetu. Zwróciło to

będą pojawiały się w innych państwach.

uwagę na wymóg dalszego i być może nawet o wie-

Jednakże sam fakt, że Irańczycy chcieli pozyskać
dane niejako bezpośrednio z rynku, nie powinien nas
zaskakiwać. O skali dostępności różnego rodzaju
informacji satelitarnych może przekonać się niemal
każdy z nas, wystarczy, że stanie się użytkownikiem
mediów społecznościowych. To właśnie tam coraz

le bardziej dynamicznego rozwój własnego projektu
Kautilya, pod auspicjami Organizacji Badań Obronnych i Rozwoju, przy jednoczesnym zacieśnieniu
współpracy z USA właśnie pod kątem współpracy
kosmicznej.

częściej można dostrzec analizy, nie tylko z dzie-

Komunikacja i nawigacja

dziny bezpieczeństwa i obronności, okraszone ko-

Satelity to naturalny element nowoczesnego pod-

mercyjnymi zdjęciami satelitarnymi. Otwarte źródła
dzień po dniu rozbudowują swoją ofertę względem
komercyjnych obrazów, niezależnych od państwowych agencji. Pozwoliło to chociażby na udokumentowanie rozbudowy chińskich obiektów wojskowych
na wyspach Morza Południowochińskiego czy też
w rejonie Tybetu. W tym kontekście musimy zwrócić uwagę, że wraz z komercyjną stroną, pojawia się
też kwestia coraz efektywniejszego zaplecza prywatnych usług w sferze wywiadu oraz analityki. Nie
jest to więc jedynie ciekawostka z dziedziny mediów
społecznościowych, ale kwestia przekładająca się
na praktyczną stronę bezpieczeństwa.

chodzenia do problemu komunikacji dla sił zbrojnych
oraz szerzej na rzecz bezpieczeństwa państwa. Dziś
trudno sobie wyobrazić, że jednostki sił specjalnych
mogłyby prowadzić skomplikowane operacje w skali
globu bez zaplecza w postaci komunikacji satelitarnej, zdolnej do przekazywania zróżnicowanych danych z pola walki, nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Działa to również w drugą stronę
- cały czas toczy się walka o jak najefektywniejsze
przechwytywanie danych związanych z łącznością
innych państw. Już dawno zniknęła bowiem wizja
jedynie pozytywnego i idealistycznego wykorzystywania przestrzeni kosmicznej.

Samo obrazowanie to nie jedyna możliwość współczesnych satelitów, która przekłada się na obecne
zdolności sił zbrojnych czy też służb specjalnych
(lub ich ograniczenia). Już dawno satelity przestały
być jedynie prymitywnymi platformami, na których
lokowane były jedynie kamery do pozyskiwania danych obrazowych IMINT ( ang. Imagery Intelligence).
Współcześnie mowa jest o nich jako o narzędziach
wielosensorycznych, które są w stanie gromadzić
dane np. pochodzące ze źródeł sygnałowych SIGINT (ang. Signals Intelligence), a także pośredniczyć w bezpiecznej komunikacji. Przechwytując
zróżnicowane sygnały, użytkownicy satelitów dążą
do wypracowania sobie przewagi nad innymi, a brak
takich danych jest częstokroć bolesny. Przekonały
się o tym chociażby Indie w kontekście niedawnego starcia na linii rozgraniczenia z Chinami. W 2020
r. doszło do walk pomiędzy wojskowymi obu mocarstw w wysokogórskich regionach, które są elementem sporu. W efekcie oba państwa rozpoczęły
proces przerzutu wojsk i umacniania pozycji na linii

Jeszcze bardziej praktycznym, a w dodatku daleko
pozawojskowym elementem (choć niegdyś rzeczywiście na nim bazującym), definiującym rolę i znaczenie systemów satelitarnych, jest zdolność do
prowadzenia nawigacji satelitarnej. Współczesny
użytkownik telefonu z dostępem do GPS czy urządzeń do nawigacji samochodowej chyba nigdy nie
dokonuje zbyt szerokiej analizy ich pochodzenia
militarnego. Co więcej, zaakceptowaliśmy nie tylko
ich obecność, ale przede wszystkim sprawne i ciągłe działanie. Tymczasem technologie pracujące na
chociażby amerykańskim GPS-ie stały się codzienność również dla sił zbrojnych wielu innych państw.
Pozwalają na dokładne poruszanie się mniejszych
lub większych formacji podczas prowadzenia działań zbrojnych. Wspierają również zdolności do operowania zaawansowanymi systemami uzbrojenia,
rażącymi częstokroć w sposób bardzo dokładny
cele na duże odległości.
Należy jednak zauważyć, że Amerykanom (GPS)
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i Europejczykom (system Galileo) wyzwanie w tym

reg innych państw z dynamicznie rozwijającymi się

zakresie rzuciły obecnie Chiny, tworzące własne

programami precyzyjnych systemów rakietowych,

technologie w oparciu o rodzimą nawigację - BeiDou

które mogą mieć ASAT na własnym wyposażeniu.

Navigation Satellite System (BDS). Także Rosjanie

Ze względów politycznych nie przeprowadzają one

mają własny system - GLONASS, ale w jego przy-

jednak takich praktycznych pokazów.

padku wątpliwości budzą przede wszystkim zdolności finansowe Moskwy do rozbudowy jej alternatywy dla duetu GPS&Galileo. Trzeba zauważyć, iż wraz
z rozwojem systemów nawigacji satelitarnej rośnie
też liczba technologii obniżających ich skuteczność.
Raz po raz słyszymy o nowych możliwościach systemów walki radioelektronicznej (WRE) w obrębie
tzw. jammerów, czyli elementów wyposażenia blokujących sygnały chociażby z GPS. Co ciekawe,
choć Rosji nie udaje się efektywnie rozbudowywać
GLONASS, tak w zakresie narzędzi WRE, wymierzonych również w systemy nawigacji satelitarnej, to
właśnie ten kraj wiedzie prym.

Za systemami rakietowymi pojawiają się też pytania
o przyszłe wykorzystywanie chociażby laserów do
oślepienia lub nawet uszkadzania wrogich satelitów.
Chociaż ASAT generuje największe emocje, trzeba
zauważyć, iż satelity są narażone na o wiele mniej
widoczne próby ingerencji. Przede wszystkim mowa
jest o zdolnościach do penetracji i wpływania na
elementy technologii z domeny cyber. Zarówno jeśli
chodzi o same satelity, jak i systemy pozwalające je
wykorzystywać w oparciu o instalacje zlokalizowane na Ziemi. Synergia kosmosu i cyber może być
bowiem w równej mierze strategicznym impulsem
rozwojowym, co piętą achillesową dla systemów
satelitarnych. Amerykanie już dziś mówią o takich

ASAT bronią niezbędną mocarstwom?

formach zagrożeń ze strony Korei Północnej i Iranu,

Wraz z rozwojem współczesnych satelitów oraz

w dodatku nie są to rozważania jedynie teoretyczne.

konstelacji satelitów rozwijają się też zdolności

Żeby tylko zasygnalizować problem - w USA toczy

przeciwdziałania im. Amerykańskie raporty wyróż-

się debata odnośnie wykorzystywania przez stronę

niają tutaj działania kinetyczne oraz niekinetyczne.

chińską generatywnych sieci współzawodniczących

W tym pierwszym zbiorze znajduje się tzw. broń an-

Gan do ukrywania obiektów przed czujnymi oczami

tysatelitarną (ASAT). Przede wszystkim mowa jest

duetu obserwacji satelitarnej i analityków wywiadu

o zdolności rażenia wrogiego satelity za pomocą

na Ziemi. W uproszczeniu, chodzi o stosowanie me-

własnych rakiet o wysokiej precyzyjności lub raże-

tod znanych lepiej jako deepfake do manipulowania

nia innych satelitów tak, aby ich resztki niszczyły

dostępnymi zdjęciami satelitarnymi. Mielibyśmy lub

lub powodowały uszkodzenie satelitów przeciwnika.

już mamy do czynienia nie tylko z próbami fałszo-

Dyskusja o broniach ASAT nie jest w żadnym razie

wania wypowiedzi celebrytów czy polityków, ale

nowa, już w trakcie zimnej wojny pojawiły się tego

z możliwością bardzo zaawansowanej modyfikacji

rodzaju możliwości w arsenałach USA i ZSRR. Z ma-

zdjęć satelitarnych. Wszystko po to, aby ukrywać np.

razmu zimnowojennej przeszłości ASAT wyciągnęły

obiekty wojskowe lub wręcz tworzyć je dla zmylenia

współcześnie przede wszystkim Chiny i Indie. Oba

przeciwnika w warunkach kryzysu.

państwa przeprowadziły symboliczne testy tego rodzaju uzbrojenia, przy dość mocnej krytyce m.in. ze
strony USA.

Na koniec należy podkreślić, że żadne polskie działania w zakresie modernizacji technologicznej sił
zbrojnych czy też innych inwestycji w bezpieczeń-

Niezależnie od krytyki i obaw o uszkodzenia np.

stwo kraju, ale pozbawione długofalowego myśle-

międzynarodowej stacji kosmicznej, było to dla Indii

nia o zdolnościach satelitarnych, nie będą niestety

i Chin przełamanie pewnego tabu i zasygnalizowanie

w pełni efektywne. Przede wszystkim pod wzglę-

możliwości wojennych. Być może należy to trakto-

dem strategicznej swobody działania i możliwości

wać w kategoriach próbnej detonacji ładunków nu-

patrzenia w rejony, które są dla Warszawy istotne.

klearnych, która wprowadza dane mocarstwo w krę-

Oczywiście, kategoria wagowa reprezentowana dziś

gi elity posiadającej broń masowego rażenia typu A.

przez USA, Rosję, Chiny, a nawet Izrael czy ZEA jest

Co więcej, musimy pamiętać, że istnieje jeszcze sze-

dla nas nieosiągalna pod względem finansowym.
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Jednak już dysponowanie satelitą rozpoznawczym/
szpiegowskim i przeznaczonym do komunikacji jest
w naszym zasięgu, o czym mówi się od dłuższego
czasu. Pytaniem otwartym pozostaje, na ile decydenci (bo sami eksperci są zgodni) zrozumieli istniejące zależności między bezpieczeństwem państwa
i technologiami satelitarnymi, które już teraz powinny działać na naszą korzyść. Widząc chociażby
potrzebę zgrania np. zakupu pocisków AGM-158B
JASSM-ER z posiadaniem zdolności satelitarnych
w przypadku wojska.

Photo by Alec Favale on Unsplash

Flanka wschodnia NATO to bowiem nie tylko czołgi i samoloty, ale przede wszystkim możliwość wychwycenia sygnałów po stronie rosyjskiej, które de
facto będą dostępne w pierwszej kolejności właśnie
dla systemów satelitarnych. To również zdolność
naszego kraju do dysponowania odpowiednim zapleczem w zakresie łączności na wypadek kryzysu.
Tym samym, nie powinniśmy dziwić się ruchom czynionym w kierunku tworzenia polskiego potencjału
kosmicznego, również wojskowego. Przeciwnie, powinniśmy nalegać na polityków, by realizowali projekty szybciej, niż ma to miejsce obecnie

DR JACEK M. RAUBO
Analityk współpracujący z serwisami branżowymi w sektorze bezpieczeństwa i obronności w ramach Grupy
Defence24. Od końca 2020 r. prezes think tanku Fundacja Instytut Bezpieczeństwa i Strategii (FIBiS). Jest również wykładowcą akademickim, pracującym na co dzień na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.
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Jak NASA szuka
życia
poza ziemią?
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ROZMOWA Z ARTUREM B. CHMIELEWSKIM,
NAUKOWCEM I INŻYNIEREM NASA
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O tym, dlaczego warto wydawać na programy kosmiczne, gdzie
NASA szuka życia poza Ziemią i jak chciano stworzyć kosmiczne
mrówki-roboty, rozmawiamy z Arturem B. Chmielewskim, polskim
inżynierem w słynnym JPL, centrum lotów bezzałogowych NASA,
a prywatnie synem autora komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”.
Wybrałbyś się na spacer po Marsie, gdyby to było
możliwe?
Nie jestem zainteresowany byciem astronautą. Życie
w przestrzeni kosmicznej, szczególnie w stanie nieważkości, nie jest takie przyjemne. Astronauci o tym
nie mówią, bo chcą być twardzielami, ale w stanie
nieważkości woda rozchodzi się równomiernie po
ciele - inaczej niż na Ziemi, gdzie jest grawitacja - a to
powoduje ogromny ból głowy. Człowiek jest zdezorientowany, bo nie wie, gdzie jest góra, gdzie dół,
a na stacji kosmicznej dzień i noc zmieniają się jeszcze co 90 minut. Na Marsie doba jest już podobna

około 2035 roku. Chyba że wyprzedzą nas takie firmy, jak SpaceX Elona Muska, które nie muszą gwarantować tego samego poziomu bezpieczeństwa
astronautom, co my, NASA, a nawet kupować im
biletu powrotnego. Wiemy, że pierwszą osobą, która
stanie na Masie, będzie kobieta. Potrzebujemy tam
bazy, bo lot na Czerwoną Planetę trwa 6-7 miesięcy, a na powierzchni musimy pozostać 1,5 roku, nim
planety ponownie się zbliżą. Z czasem będzie tam
więcej osób – naukowcy, geolodzy, inżynierowie,
programiści, lekarze, może nawet i socjolodzy. Będą
budować miasta.

przyciągania. Mógłbym tam polecieć, żeby trochę

Czyli tak będzie wyglądał nasz przyszły dom, przyczółek dla ludzkości?

stracić na wadze. Jeśli tutaj ważę 70 kg, to na Mar-

Prędzej czy później coś w nas uderzy, tak, jak to

do tej na Ziemi, a grawitacja to około 38% naszego

sie byłoby to ok. 27 kg. Schudłbym nawet za dużo.

było 65 mln lat temu. W półwysep Jukatan uderzyła

Wyjątkowa lekkość bytu, czerwona planeta pod stopami, różowe niebo nad głową – czego jeszcze byśmy
tam doświadczyli, co byśmy zobaczyli?

wtedy asteroida lub kometa, wciąż nie mamy pew-

Na Marsie jest trochę tlenu, 0,1%, ale to ułamek

nek, musimy mieć bazę na Marsie. Jest on o wiele

tego, ile mamy go na Ziemi – 21%, więc potrzebowalibyśmy aparatury do oddychania. Nad naszymi
głowami latałyby drony. Pierwszy z nich, Ingenuity,
poleciał tam z łazikiem Perseverance. Dostałem
właśnie zadanie, by zbudować kolejne helikoptery na
Marsa. To już będą duże maszyny, 6-śmigłowe, wielkości samochodu. Ingenuity jest wielkości pudełka
na buty – testujemy, czy w ogóle można latać w tak

ności. Miała mniej więcej 7-10 km średnicy, ale pył
wzbity w atmosferę zablokował Słońce i wszystko
zaczęło umierać. Jeśli chcemy przetrwać jako gatuciekawszy dla ludzi niż Księżyc. Jest tam atmosfera,
jest sporo wody. Łazik Perseverance miał za zadanie sprawdzić, czy potrafimy przetworzyć dwutlenek
węgla z atmosfery marsjańskiej na tlen do oddychania i jednocześnie do paliwa rakietowego (eksperyment zakończył się sukcesem w kwietniu br. – red.).
Chcemy tam budować społeczność. Stajemy przed
ciekawym momentem w historii ludzkości. Nasza

rzadkiej atmosferze (19 kwietnia NASA poinformo-

cywilizacja testowała już monarchię, parlamenta-

wała o udanym locie marsjańskiego drona; wywiad

ryzm, dyktaturę, komunizm… Jaki system będzie

został przeprowadzony przed tym wydarzeniem –

najlepszy, kiedy tworzymy nowe społeczeństwo?

red.). Na Marsie będzie też baza zbudowana przez
roboty i pokryta grubą warstwą regolitu, żeby zatrzymać promieniowanie kosmiczne. Ale wewnątrz
może być wspaniale.
Na początku na Marsa polecą 4 osoby, najpewniej

Elon Musk, o którym już wspomniałeś, ma na to odpowiedź. Jego zdaniem byłaby to demokracja bezpośrednia. Ale zanim przejdziemy do organizacji życia, zatrzymajmy się na samym życiu. Przypomnę słowa, które
padły w NASA 18 lutego: „ Perseverance bezpiecznie
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wylądował na powierzchni Marsa i jest gotowy do
poszukiwania oznak dawnego życia”. Jakie to będzie
życie? Czy chodzi tylko o bakterie? Nie ma szans na
kosmoczki, lunaszki czy chociaż jakiegoś karbulota?

Gdzie jeszcze w takim razie może w kosmosie być życie?

Widzę, że czytałaś „Tytusa, Romka i A’tomka”!

gia. Zacznijmy od Układu Słonecznego. Merkury jest

Szukamy go w tych miejscach, gdzie myślimy, że są
do tego warunki: płynna woda, węglowodory i enerza blisko Słońca. Wenus to prawdziwe piekło, 460

Przyznaję, mogę mieć kilka egzemplarzy…

stopni na powierzchni, deszcze kwasu siarkowego

W trzecim wydaniu Księgi III ojciec narysował też

i wysokie ciśnienie, a statek, który tam wylądował

mnie, jak oprowadzam Tytusa po centrum NASA.

(sowiecka Wenera 1 – przyp.), przetrwał chyba tylko

Wracając do życia, Mars i Ziemia są rówieśnikami,

2 godziny. Jest Ziemia, na której żyjemy. Mars, na

mają 4,6 mld lat, a 3,8 mld lat temu obie planety wy-

którym można żyć. Asteroidy, na których byłoby to

glądały podobnie: miały dużo wody, rzeki, jeziora,
morza. Mars miał gęstsza atmosferę niż teraz. Na
Ziemi wytworzyło się życie, czy powstało ono na
Marsie? Jeśli powstało, to jak daleko się rozwinęło?

ciężkie, bo przyciąganie jest małe, brakuje też gęstszej atmosfery. Jowisz nie ma powierzchni, to kula
gazowa, podobnie Saturn. Ciekawe są jednak ich
księżyce: Tytan i Enceladus, krążące wokół Saturna,

Perseverance wylądował w miejscu, gdzie są stro-

oraz Europa i Ganimedes, czyli satelity Jowisza.

matolity („twór wapienny powstały głównie z sinic”

Ludzie myślą własnymi kategoriami, dlatego długo

- red. za SJP PWN), które na Ziemi były zbudowane
przez pierwsze bakterie. Będzie jeździł i szukał życia
sprzed prawie 4 mld lat.

szukaliśmy takich planet jak Ziemia, w odpowiednim
dystansie od gwiazdy-Słońca, z wodą na powierzchni. Okazało się, że ziemskie oceany to ewenement.

Może więc to my jesteśmy kosmitami? Tym gatunkiem,
który będzie kiedyś zdolny do odnalezienia innej cywilizacji?
Na pewno posuwamy się do przodu. Pytanie, czy
robimy to dobrze, czy po drodze się nie wymorduje-

Jest wiele wody w kosmosie, ale są to oceany podskórne. Europa, księżyc Jowisza, ma warstwę lodu,
a pod nią płynną wodę. Myśleliśmy, że nie ma życia
bez energii słonecznej, ale okazuje się, że w naszych
oceanach, na samych dnach, gdzie Słońce nie dociera, są różnego rodzaju organizmy wokół pęknięć

my? Mamy w sobie coś takiego, że dążymy do kon-

tektonicznych. Zaczęliśmy więc szukać czegoś, co

fliktu, zamiast pokoju i wzajemnego pomagania. Czy

NASA nazywa ocean worlds, wodne światy. Na po-

to my jesteśmy tym życiem, które skontaktuje się

wierzchni Tytana są jeziora z płynnego etanu i meta-

z inną cywilizacją? Mamy możliwość lotów kosmicznych od mniej niż 70 lat. (…) Nasza cywilizacja ma
około 5 tysięcy lat, antropolog może podałby lepsze
daty. Jako gatunek mamy 200-300 tys. lat. Wszechświat powstał 13,8 mld lat temu. Jak będziemy mogli porównać się z cywilizacją, która powstała milion,
10 milionów, 100 milionów lat temu? Oczywiście, będzie też gdzieś życie, które dopiero się rozwija i będą
to prymitywne formy. Jednak dystanse w rozwojach między cywilizacjami mogą być niesamowite,
dystanse między planetami, gdzie życie mogło się
rozwijać, również są niesamowite. Nie ma na Ziemi
kosmitów, bo jesteśmy jak mrówki w Los Angeles,
które nie wiedzą, że są też mrówki w Warszawie.
Mogą myśleć, że są jedyne na świecie, bo nie mają
ze sobą kontaktu. A gdzieś mogą być większe, szybsze czy mądrzejsze mrówki, ale o tym nie wiedzą.

Artur B. Chmielewski z modelem komety 67P, do której leciała misja
Rosetta. Chmielewski był jej kierownikiem z ramienia NASA. Model
w skali 1:1000 (Archiwum prywatne A.B. Chmielewski)
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nu, a pod spodem ocean wody. Mimo że nie dociera

nak, by Księżyc był eksplorowany przez prywatne

tam światło, energia powstaje z tego, że ów księżyc,

ręce i przemysł. Jesteśmy też bardzo zainteresowa-

orbitując dookoła planety, zmienia kształt, pulsuje.

ni lotem na Marsa. W przypadku lotów bezzałogo-

Jest energia, jest woda, są tam też węglowodory.

wych szukamy życia w takich miejscach jak Euro-

Może jest i życie.

pa, Tytan, Enceladus, księżyc Neptuna Tryton. Tam,
gdzie znajdują się wodne światy.

To kiedy NASA tam leci? I co zbudujesz dla tych misji?

księżycem Jowisza. Będzie misja Dragonfly, drona

Czy Polska ma szansę stać się częścią którejś z tych
misji? Na czym powinni się skupić nasi naukowcy i biznes?

latającego po Tytanie. To fascynujące, bo Tytan,

Trzeba zacząć od tego, by Polacy zrozumieli, dlacze-

mimo że jest księżycem, ma gęstszą atmosferę niż

go lata się w kosmos. Perseverance wylądował 4

Ziemia, więc powinno się tam łatwo latać. Dron bę-

metry od miejsca, w którym chcieliśmy wylądować,

dzie lądował w miejscach, gdzie woda mogłaby się

a przeleciał 470 mln km. Pieniądze, które wydaliśmy

wydostawać przez pęknięcia, na przykład spowodo-

na tę technologię, nie poleciały na Marsa w kuferku

wane uderzeniem meteorytów. Pracowałem nad mi-

z dolarami, trafiły do naukowców, którzy zostali po-

sją, która miała wysłać na Tytana łódź podwodną.

stawieni przed najtrudniejszymi wyzwaniami swoje-

Enceladus też jest ciekawy, bo ma gejzery. Chcemy

go życia. Chciałbym, żeby Polacy też podejmowali te

przeprowadzić misję, dzięki której „powąchamy”, co

wyzwania, a pieniądze szły do genialnych inżynierów

w nich jest. Szukamy ponadto znaków życia poprzez

i naukowców, rozwijały technologię, z której korzy-

obserwacje spektroskopowe na planetach, które od-

stałyby potem inne firmy i sprzedawały swoje pro-

krywamy wokół innych gwiazd.

dukty całemu światu. Ameryka to właśnie robi, na

Pierwsza sonda będzie wystrzelona za kilka lat, to
misja Europa Kliper. Będziemy tylko orbitować nad

Jak planuje się misje NASA? Co decyduje, że wybiera
się dany kierunek, pomysł?
NASA ma dobry sposób, który polecam też w innych
dziedzinach. Przeważnie dyskusje wygrywa ten, kto
jest najlepszym mówcą, ma charyzmę, pozycję.
Jeśli ktoś jest nieśmiały, to nawet mając najlepszy
pomysł, może przegrać. Dlatego NASA opiera się na
Decadal Survey – co 10 lat naukowcy zbierają się
i ustalają priorytety, co jest najważniejsze w nauce
i badaniu Ziemi oraz przestrzeni kosmicznej. Każdy
może wysłać krótki referat ze swoim pomysłem na
misje i badania. NASA stara się później realizować te
priorytety. Następny taki plan na misje międzyplanetarne ukaże się w 2023 roku.

przykład 6 z 7 użytych w iPhone technologii jest kosmicznych, chyba tylko ekran dotykowy nie jest kosmiczny. A przecież w Polsce też mamy genialnych
ludzi. Kiedy polscy studenci przyjeżdżają do nas na
konkursy łazików, jesteśmy nimi zachwyceni. Trzeba
dawać im wyzwania, bo wtedy z programu kosmicznego będą tworzyć mnóstwo firm. Moje centrum,
JPL, co roku dostaje 250 mln dolarów z licencji, akcji
itd. tytułem różnego rodzaju wynalazków, które są
tworzone przy okazji programów kosmicznych. Nie
jest więc istotne, jaki będzie ten pierwszy krok, czy
Polacy polecą na Księżyc, czy stworzą konstelację
satelitów dookoła Ziemi, która będzie pomagać z kosmosu rolnikom i ostrzegać przed suszami. Chodzi
o to, by Polska jako społeczeństwo zrozumiała, że
program kosmiczny to inwestycja, która przynosi

Co, twoim zdaniem, będzie na szczycie tej listy?
Jeśli chodzi o Ziemię, to priorytety są jasne – musimy badać zmiany klimatu, w jaki sposób zanieczyszczamy powietrze i wodę, bo dochodzimy do momentu, w którym naprawdę boimy się o przetrwanie
ludzkości. Jeśli chodzi o kosmos, wyznacza się
priorytety dla badań załogowych i bezzałogowych.
W przypadku tych pierwszych chcemy polecieć na
Księżyc i zbudować tam bazę. NASA chciałaby jed-

niesamowite zyski, tworzy miejsca pracy dla młodych ludzi i wciąga państwo do światowej elity.

Niedawno wydałeś książkę, której tytuł brzmi „Kosmiczne wyzwania”, a jej motto – które mnie urzekło
i rozbawiło – to „wystarczy pokombinować”. Zapytam
więc, która z misji z ramienia NASA, za którą byłeś odpowiedzialny, okazała się największym wyzwaniem
i trzeba było nieziemsko pokombinować?
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Fragment „Tytusa, Romka i A’Tomka” Księga III. Artur B. Chmielewski: opowiadałem tacie, że pracuję nad instrumentami dla statków kosmicznych.
Tata narysował instrumenty, ale nie bardzo kosmiczne! (Archiwum prywatne A.B. Chmielewski)
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Dobrze pamiętam tę misję. Była sobota, 10 rano,

do niego. Polacy są bardzo wytrwali, muszą być,

ładna pogoda, jak to w Kalifornii, miałem właśnie iść

inaczej nie byłoby Polski. Dlatego wiem, że jak za-

pograć w tenisa, ale dostałem telefon od swojego

czną swój program kosmiczny, to im się uda. Kiedy

dyrektora: Art, come to the lab (Art, przyjedź do la-

odwiedzają nas studenci z Polski, to widać po nich

boratorium – red.). Okazało się, że na jednej z planet

tę wytrwałość. Oni wszystko robią sami, muszą

poza Układem Słonecznym ma być metan, a jest

mieć umiejętności techniczne, wiedzę, zdobyć fun-

on często produkowany przez życie, więc wszyscy

dusze, w dzień się uczą, wieczorami pracują. To jest

chcieli zdjęcia tej planety. To nie mogła być jakaś

wytrwałość, która może doprowadzić do sukcesu,

kropka, musieliśmy zbudować odpowiedni teleskop.

jeśli polskie społeczeństwo zrozumie, że program

Zrobiliśmy z inżynierami obliczenia i wyszło nam,

kosmiczny to jedna z lepszych inwestycji, a nie po

że ten teleskop, by zrobić dobre zdjęcie, musiałby

prostu wysyłanie pieniędzy na Marsa. Ja tę polską

być wielkości Stadionu Narodowego – i że potrze-

wytrwałość mam, do tego, pewnie po moim tacie,

bujemy 23 takie teleskopy. Jak go zbudować? Nie

Papciu Chmielu, trochę kreatywności. Dlatego je-

można było go skonstruować ze stali, szkła czy alu-

stem w stanie zaprojektować łodzie podwodne na

minium. Stwierdziliśmy, że będzie z bardzo cienkiej

Tytan, balon na Wenus czy robotyczne mrówki na

folii i będzie nadmuchiwany. Choć będzie duży, do

Marsa.

wystrzelenia można zapakować go do czegoś, powiedzmy, wielkości kubła na śmieci. Pracowałem

Chwila, NASA stworzyła kosmiczne mrówki-roboty?

nad tym, jak go zbudować, wystrzelić, nadmuchać.

Pracowałem kiedyś nad takim projektem. Inżyniero-

Ostatecznie nie był wielkości stadionu, a… kortu

wie mają tendencję do tego, by wszystko robić coraz

tenisowego. W swojej książce „Kosmiczne wyzwa-

większe i bardziej skomplikowane. Powstała łódka,

nia”, którą napisałem razem z genialną Eweliną Za-

potem parowiec, potem statek transatlantycki. Jed-

mbrzycką-Koscielnicką, opisuję dlaczego miał do-

nak najciekawszy skok technologiczny pojawia się

kładnie 23,77 m. To bardzo zabawna historia! Filmy

wtedy, kiedy wymyślamy coś całkiem nowego. Sa-

z inflatable antenna (nadmuchiwaną anteną) można

molot, zamiast kolejnego statku. Zastanawialiśmy

zobaczyć dziś na YouTubie. Co ciekawe, gdy ja pra-

się więc, czy zamiast coraz większych i bardziej

cowałem nad teleskopem do badania planety poza

skomplikowanych łazików, nie zbudować malusień-

Układem Słonecznym, parę drzwi dalej Eric Fossum

kiej mrówki. Wysłalibyśmy ich, powiedzmy, 100

pracował nad najmniejszym teleskopem – i tak zbu-

tysięcy. Na plecach miałyby komórki świetlne do

dował kamerkę, którą później użyto w smartfonach.

zasilania i dostałyby jedno zadanie: szukanie wody.

To są kosmiczne wyzwania. Nie mówisz „to niemoż-

A gdyby coś znalazły, robiłyby salto na plecy, a pod

liwe, co za głupota”, nie wpadasz w negatywizm, ale

brzuszkiem miałyby lusterko. Gdyby 100 tys. mró-

zastanawiasz się, jak to zrobić, kto może mi pomóc.

wek przekręciło się w ten sposób, to z orbity widzieli-

Chciałbym swoją książką motywować polskie dzie-

byśmy odblaski ich lusterek i wiedzielibyśmy, że tam

ci do podejmowania takich wyzwań, do używania

jest woda. To był taki pomysł.

swoich talentów, główkowania i rozwiązywania
dzięki temu problemów. Wtedy nie będziemy mówić
o NASA, a o polskim programie kosmicznym.

Słynne NASA... pracę tam trochę sobie „wychodziłeś”.
Opisujesz w swojej książce, że kiedy miałeś okazję
być w Kalifornii na rozmowach kwalifikacyjnych do
innych firm, to zaraz po nich pędziłeś pod drzwi JPL
z CV w ręku. W końcu ktoś na nie spojrzał i powiedział
„zapraszam”. Upór to składnik sukcesu?

Wróćmy do Ciebie i NASA. Kiedy pojawiło się marzenie
o pracy w słynnym ośrodku kosmicznym?
Nigdy nie wiadomo, kiedy dziecko czy młody człowiek „zaskoczy” takim zainteresowaniem. Dlatego,
kiedy jestem w Polsce, odwiedzam szkoły. Może
dzięki temu zainteresuję kogoś kosmosem. U mnie
to się pojawiło chyba razem z Księgą III „Tytusa,
Romka i A’Tomka”, czyli księgą kosmiczną. Tam były
karbuloty, lunaszki, które mieszkały w jaskiniach na

Lubię nazwę łazika Perseverance, czyli „wytrwa-

Księżycu. Zresztą, jakieś 10 lat temu odkryliśmy ja-

łość”. To coś innego niż upór. Masz jakiś cel i dążysz

skinie na Księżycu, więc mój tata dobrze to przewi-
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dział. Nie wiemy tylko, czy są tam lunaszki.

Podczas pisania konsultowałeś się z ojcem. Jak wyglądała wspólna praca?
To było dla mnie genialne, dlatego że jedyne, czego
mi w życiu brakowało, to aprobata ojca. Tata chciał,
żebym został artystą, malarzem. Najczęściej jest
odwrotnie, dzieci chcą być gwiazdami rocka, zawodowym piłkarzami czy artystami, a rodzice każą im
uczyć się fizyki i matematyki. W moim przypadku
ojciec chciał, żebym zajął się sztuką albo chociaż
napisał książkę. Kiedy napisałem pracę o nadmuchiwanej antenie, uznał, że to nie jest książka. Książka
ma być zabawna, dla Polaków, dla młodzieży, choć
będą ją czytać też dorośli. Kilka miesięcy przed jego
śmiercią, miał już 97 lat, zaczęliśmy rozmawiać
o „Kosmicznych wyzwaniach”. Mieliśmy taki wspólny projekt. Denerwuje mnie, jak Hollywood przedstawia kosmitów – zielone ludziki z długimi palcami.
A przecież to, jakby wyglądali, zależy od warunków,
jakie panują na danej planecie. Gdy odwiedzam
szkoły, tłumaczę dzieciom, jak taki kosmita wyglądałby na różnych planetach, daję im parametry, jaka
jest grawitacja, atmosfera, temperatura – i one robią rysunki. Do swojej książki postanowiłem zrobić
to z ojcem. Mówiłem mu więc, że na księżycu Europa jest tylko woda, jak Tytus by wyglądał, gdyby
urodził się w oceanie Europy? Rozmawialiśmy, dlaczego nie potrzebowałby oczu, bo jest tam kompletnie ciemno, ale musiałby mieć jakieś radary. Ojciec
rysował, żartował. Przeczytał elektroniczną wersję
„Kosmicznych wyzwań”. Nie doczekał wydruku. Nie
wiem, ile razy w życiu płakałem, ale położyłem mu
moją książkę na trumnie, żeby miał ją przy sobie i nie
mogłem powstrzymać łez. Spóźniłem się, ale te rozmowy z nim z jego ostatnich dni życia, gdy planowaliśmy ilustracje do książki, to dla mnie spełnienie.
Czułem, że mnie docenia i po raz pierwszy rozumie,
dlaczego bawię się w ten kosmos.

Książka jest dedykowana ciekawej świata, a właściwie
wszechświata młodzieży. Co powiedziałbyś nastoletniemu sobie, gdybyś mógł przesłać taką wiadomość?
Po pierwsze, powiedziałbym: ucz się wszystkiego, bo wszystko może się przydać. Ja nie lubiłem
rosyjskiego, a w NASA musiałem współpracować
z naukowcami z Rosji, a nawet ich tłumaczyć. Nie
lubiłem biologii, a potem musiałem budować instrumenty, które przypominają to, co stworzyła natura.
Trzeba interesować się wszystkim i uczyć nie na dla
stopni, ale dla siebie. To, co potem zostaje w głowie,
sprawia, że jest się ekspertem i ciekawym człowiekiem.
Po drugie, trzeba pracować nad swoimi umiejętnościami międzyludzkimi – jak rozmawiać, jak słuchać, oceniać, jakie wrażenie nasze słowa robią na
drugiej osobie, być wrażliwym na innych. Dzisiaj
wszystko odbywa się w zespołach, a mając te umiejętności, rozwijasz się, rozwija się twój zespół, nawet
życie rodzinne jest lepsze.

ROZMAWIAŁA MAŁGORZATA GOROL

Jak wyglądałby Tytus, gdyby żył na gwieździe Proxima Centauri?
(Archiwum prywatne A.B. Chmielewski)

ARTUR B. CHMIELEWSKI
Naukowiec, pracownik Jet Propulsion Laboratory (Laboratorium Napędu Odrzutowego – centrum badawcze
NASA zajmujące się misjami bezzałogowymi), jeden z menedżerów projektu Rosetta z ramienia NASA. Syn
rysownika Papcia Chmiela, autora serii komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek”.
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M1
NA MARSIE

Jak zbudować osadę
pozaziemską?
EWELINA ZAMBRZYCKA-KOŚCIELNICKA
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Przeludnienie, wyczerpywanie się surowców naturalnych,
postępująca degradacja środowiska i zmiany klimatyczne,
ale też szybki rozwój technologii sprawiają, że scenariusz
przeniesienia ludzkiego życia poza jego ziemską kolebkę staje się
nie tylko kuszący, ale konieczny i przede wszystkim możliwy.

W marcu tego roku naukowcy z amerykańskich

cjalnych lodówkach zasilanych dzięki panelom sło-

uniwersytetów zaproponowali stworzenie pod po-

necznym rozstawionym na powierzchni. I chociaż

wierzchnią Księżyca swoistej nowej Arki dla ludzko-

mówimy o umiejscowionym pod gruntem banku

ści. Bank genów miałby zawierać siedem milionów

danych genetycznych, to również plany pierwszych

próbek, w tym nasiona ziemskich roślin i komórki

kolonii pozaziemskich zakładają wkopanie się pod

rozrodcze ludzi oraz zamieszkujących naszą planetę

powierzchnię.

zwierząt. Jak przekonują naukowcy, Ziemia jest środowiskiem niestabilnym, a życie na niej może ulec
zagładzie w wyniku zderzenia z odpowiedniej wielkości asteroidą, eksplozji superwulkanu lub innych
katastrof naturalnych, a naszym obowiązkiem jest
zadbanie, by potencjał tworzenia życia przetrwał.

- Jest to brane pod uwagę głównie w przypadku baz
marsjańskich. Mars stracił chroniącą przed promieniowaniem kosmicznym magnetosferę, co oznacza,
że ewentualni koloniści narażeni by byli na ogromną jego dawkę. Umieszczenie habitatów pod powierzchnią gruntu, na przykład w jakiejś jaskini lub

Bank miałby zostać zbudowany w jaskini lawowej,

innej rozpadlinie, pozwoliłoby zredukować ekspo-

naturalnie wydrążonym tunelu powstałym miliony

zycję na promieniowanie kosmiczne - wyjaśnia ar-

lat temu. Aby utrzymać próbki w odpowiednio ni-

chitekt kosmiczny i dyrektor analogowego habitatu

skiej temperaturze, zostałyby one złożone w spe-

„Lunares” Leszek Orzechowski.
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Promieniowanie kosmiczne to strumień wysoko-

w wyniku którego udało się wytworzyć tlen z mar-

energetycznych cząstek, głównie protonów i czą-

sjańskiego dwutlenku węgla. Tego typu generatory

stek alfa oraz niewielkiej liczby jąder pierwiastków

posłużą w przyszłości jako zapas dla generatorów

ciężkich, zdolny niszczyć elektronikę, wpływać na

pozyskujących tlen z lodu z Czerwonej Planety.

zdrowie ludzi i zwierząt, w tym na rozwój chorób
nowotworowych. Ochrona przed nim to jedno z największych wyzwań załogowej eksploracji kosmosu
i jeden z pierwszych problemów, z jakimi muszą się
zmierzyć interdyscyplinarne zespoły tworzące teoretyczne podwaliny budowy pozaziemskich baz. Co
muszą brać pod uwagę poza tym?

- Właśnie te dwie kwestie: bliskość źródeł wody oraz
usytuowanie bazy w miejscu, w którym panują akceptowalne temperatury, braliśmy pod uwagę, projektując bazę Twardowsky (w 2019 roku projekt bazy
zdobył drugą nagrodę w międzynarodowym konkursie Mars Colony Prize - przyp. aut.). Przeglądając
plany lądowań na Czerwonej Planecie, uznaliśmy, że

- Zacznijmy od kwestii podstawowych. Jakąkolwiek
pozaziemską bazę, czy to czysto naukową, czy też
będącą zalążkiem przyszłej kolonii, można stworzyć tylko tam, gdzie jesteśmy w stanie wylądować
- mówi dr Natalia Zalewska, planetolożka z Centrum
Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. - Z pozoru wydaje się to oczywiste, ale gdy przyjrzymy się
Układowi Słonecznemu, to od razu widać, że eliminujemy sporo miejsc, choćby Wenus, na której jest
za gorąco (ponad 460 stopnie Celsjusza) i padają
kwaśne deszcze, również gazowe olbrzymy. Przyda się też miejsce z choćby cienką atmosferą, by
zapewniła przynajmniej minimalną ochronę przed
promieniowaniem kosmicznym i utrzymywała na
planecie lub księżycu temperaturę nie poddającą
się skrajnym wahaniom dobowym. Kolejną istotną
kwestią jest woda. Dzisiaj wiemy, że w przestrzeni
kosmicznej tej wody jest dużo, ale to nie znaczy, że
jest o nią łatwo - wyjaśnia.

takim optymalnym miejscem na bazę marsjańską
będzie krater Jezero, ten sam, w którym wylądował
w lutym tego roku łazik Perseverance - mówi Leszek
Orzechowski.
Krater położny jest na granicy terenów wyżynnych
i północnych nizin Marsa, co pozwoliło wtopić bazę
w zbocze, a nie zejść z nią głęboko pod ziemię. Zbocze góry daje ochronę przed promieniowaniem, za
to wysunięcie części habitatu na powierzchnię to
dostęp do światła słonecznego niezbędnego zarówno ludziom, jak i roślinom, jakie trzeba będzie
uprawiać w kolonii. W przypadku Twardowsky’ego
twórcy, czyli studenci i adepci Politechniki Wrocławskiej zrzeszeni wokół grupy Space is More i Koła Naukowego Pojazdów i Robotów Mobilnych Off-Road,
uznali, że należy postawić na akwaponikę, system
produkcji żywności łączący konwencjonalną akwakulturę z hydroponiką w wytworzonym symbiotycznym środowisku. Liczy się też coś, co można

Przykładowo na Marsie lodowce, podobnie zresztą
jak na Ziemi, znajdują się na biegunach. Tam jest
wody pod dostatkiem, ale jest też bardzo zimno, nawet -130 stopni Celsjusza. Za to na równiku w czasie marsjańskiego lata temperatura podskakuje powyżej 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Czyli pod
względem temperaturowym lepiej byłoby mieszkać
na równiku, gorzej, że trudno byłoby tam o wodę,
która posłużyłaby kolonistom nie tylko do picia, ale

określić całkowitym recyklingiem. W kolonii, w której
nie można otworzyć okna, by wpuścić świeże powietrze, gdzie nie można wpaść do sklepu po nowe
buty, nie funkcjonują hipermarkety z uginającymi
się od nadmiaru dóbr półkami, nic a nic nie może
się zmarnować. Każdy jeden wyhodowany liść jest
cenny, każdy odpadek nadaje się do przerobienia. Bo
żadna kolonia się nie utrzyma, jeśli będzie wymagała stałych dostaw z Ziemi.

również - dzięki procesowi elektrolizy - do produkcji

- Samowystarczalność jest kluczowa. Koloniści

tlenu oraz będącego świetnym paliwem rakietowym

nie mogą funkcjonować tylko w oparciu o dostawy

wodoru. Dostęp do wody jest niezbędny. Przynaj-

z Ziemi. Tak naturalnie będzie w pierwszej fazie po-

mniej w tej chwili. Są jednak również plany tworzenia

wstawania bazy, gdy - podobnie jak w serialu Natio-

generatorów tlenu niebazujących na procesie elek-

nal Geographic „Mars”, pierwsi ludzie na Czerwonej

trolizy wody. Już teraz, dzięki łazikowi Perseveran-

Planecie założą bazę w rozpadlinie i rozpoczną pro-

ce, na Marsie przeprowadzono eksperyment MOXIE,

ces kolonizacji. Ale im większa będzie kolonia, tym
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bardziej pierwszoplanowa stanie się samowystarczalność. Bo co, jeśli statek z jedzeniem nie doleci?
Albo narzędzia potrzebne do naprawy kluczowych
elementów ulegną zniszczeniu? Nie można na to
czekać pół roku, bo tyle trwa w optymalnych warunkach lot na Marsa. To wszystko musi być na miejscu
- przekonuje Leszek Orzechowski.
W podobnym tonie wypowiada się Justyna Pelc. Jeżeli chcemy tworzyć pozaziemskie bazy, musimy
budować je z zastanych na miejscu materiałów. To
jedyne racjonalne wyjście - przekonuje liderka grupy
Innspace, która niedawno zdobyła 4. miejsce w konkursie Moon Base Design Contest zorganizowanym
przez stowarzyszenie Moon Society z USA.
Przygotowując konkursowy projekt, jej grupa sięgnęła do badań prowadzonych przez Europejską
Agencję Kosmiczną, która od lat rozwija program
„Moon Village”. Już dekadę temu specjaliści z ESA
uznali, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie drukowanie elementów bazy z księżycowego
regolitu, czyli luźnych skał i piasku. Uznano, że dzięki technologii druku 3D można będzie drukować na
miejscu całe, ogromne elementy habitatów.

ładunku na orbitę oferuje w tej chwili SpaceX, mimo
to cena ta wynosi pięć tysięcy dolarów. Ile startów
rakiety Falcone 9 trzeba byłoby do wyniesienia na
orbitę i skierowania na inne ciało niebieskie wszystkiego, co byłoby niezbędne do życia kolonistom,
w tym habitatów? W dodatku, jaki miałoby to sens,
skoro chcemy tworzyć kolonie pozaziemskie, by
mieć wersję zapasową dla Ziemi? Nie możemy więc
posługiwać się ziemskimi zasobami, by taką kolonię
tworzyć i utrzymywać.

Dlaczego tak bardzo podkreślamy konieczność użycia zastanych materiałów? Powodów jest sporo, a do
najważniejszych można zaliczyć ten ekonomiczny,
związany z pokonywaniem potężnej siły - grawitacji.

- Tworzenie kolonii rozpocznie się od wysłania
w miejsce docelowe zapasów i podstawowej wersji habitatu, wszelkich niezbędnych narzędzi, w tym
drukarek 3D. Dopiero później przylecą osadnicy

Grawitacja ziemska sprawia, że możemy chodzić

i będą krok po kroku rozbudowywać osadę, wyko-

po podłożu, a nie skakać, że nasze ciała poprawnie

rzystując do tego to, co mają na miejscu. Dlatego

funkcjonują, a kubek postawiony na stole nie odleci.

pierwsi osadnicy to będą naukowcy: inżynierowie,

Jest potężną siłą formującą nasze życie na tej pla-

biolodzy, botanicy, chemicy, informatycy, mechanicy

necie. Ale jest też siłą, która nie chce nas stąd wy-

i tak dalej. Oni rozpoczną proces wykorzystywania

puścić. Wyniesienie czegokolwiek na orbitę ziemską

zasobów danej planety do przeżycia. Gdy stworzą

i dalej wymaga przezwyciężenia grawitacji. Można

podwaliny technologii, pojawią się nowi i osada bę-

to zrobić tylko dzięki nadaniu rakiecie ogromnej

dzie mogła się rozbudowywać. Ale już teraz na Zie-

prędkości. Pierwsza prędkość kosmiczna, czyli nie-

mi tworzymy analizy i projekty, które będą mogły im

zbędna na przykład do wyniesienia na orbitę sateli-

w tym pomóc. Tworzymy odporne materiały i szlifu-

tów, to niespełna osiem kilometrów na sekundę, dru-

jemy technologię, szukamy nieoczywistych rozwią-

ga prędkość kosmiczna, zwana inaczej prędkością

zań codziennych problemów - mówi Justyna Pelc.

ucieczki, tuż przy powierzchni Ziemi wynosi ponad
11 km/s. Jedynym znanym nam sposobem na nadanie ciału takich prędkości są ogromne i kosztowne
rakiety nośne.

Kolonie pozaziemskie będą funkcjonowały w analogiczny sposób do dawnych osad ludzkich oddalonych od podobnych sobie o setki kilometrów. Nie
będzie podziału na pracę i życie poza pracą, bo ko-

Najniższy koszt wyniesienia kilograma dowolnego

nieczność utrzymania się przy życiu nie pozwoli na
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odbicie karty godzinowej i powiedzenie „ja na dzisiaj
skończyłem”. Będą wymagały kreatywności i umiejętności współpracy oraz gospodarki określanej teraz mianem sharing, czyli współdzielnej. I chociaż
wizje kosmicznych habitatów wyróżniających się
baśniową wręcz architekturą są kuszące, to tak naprawdę nie estetyka jest tu kluczowa, a same bazy
będą musiały być raczej praktyczne niż piękne. Ale,
jak podkreśla Justyna Pelc, wnętrza tego typu baz
powinny być zaprojektowane z poczuciem smaku,
ponieważ estetyka ma znaczący wpływ na kondycję
psychiczną. W końcu zależy nam by ludzie, którzy
zdecydowali się porzucić ziemskie życie na rzecz pozaziemskiej kolonii, byli w dobrym zdrowiu psychicznym. Niezależnie od wyglądu, jeśli tego typu bazy
powstaną, a wierzę, że tak się stanie, będą triumfem
człowieka nad ograniczeniami jego własnej natury.

W artykule użyto wizualizacji i rysunków bazy Twardowsky
/ rys. Wojciech Fikus / materiały prasowe

EWELINA ZAMBRZYCKA-KOŚCIELNICKA
Dziennikarka popularnonaukowa związana m.in. z Focusem oraz z magazynami reporterskimi Wp.pl i Weekend.
Gazeta.pl. Współautorka książek „Człowiek. Istota kosmiczna” oraz „Kosmiczne wyzwania”. Rzeczniczka Centrum Badań Kosmicznych PAN
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Sztuczna inteligencja
pomaga poznawać
Wszechświat
Uczące się maszyny wykorzystują
też polscy naukowcy
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Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do astronomii. Jej użycie
do badań przestrzeni pozaziemskiej może zrewolucjonizować nasze
poznanie kosmosu. Także polskie ośrodki korzystają z analiz uczących
się maszyn. Jest tylko jeden problem...
Astronomia z jednej strony była zawsze napędzana
przez nowe technologie, a z drugiej - dawała powód
do ich rozwoju. Kolejne generacje lunet i teleskopów
umożliwiły dostrzeżenie księżyców Jowisza, ciał na
rubieżach Układu Słonecznego, a wreszcie galaktyk
na krańcach Wszechświata. Kolejnym krokiem było
wykorzystanie klisz fotograficznych do utrwalenia
wyników tych obserwacji. Pojawienie się matryc
CCD (pierwszy raz użytych w latach 70. ub. w) spowodowało skokowy wzrost ilości danych w astronomii optycznej.
Tymczasem oprócz technologii, kluczowym elementem są właśnie dane. Kopernikowi udało się zmienić
sposób patrzenia na Wszechświat dzięki temu, że
swój model mógł odnieść do danych obserwacyjnych. Jego argumentacji nie sposób było odrzucić.
Astronomia jest sztuką odniesienia modeli do danych i wyciągania wniosków.
Epokę masowej analizy danych w astronomii rozpoczęło stosowanie wszelkiego typu modeli statycznych, ograniczających ilość informacji, które
musiałby przetworzyć człowiek. Jednak algorytmy
tego typu nie mają swego rodzaju “intuicji” i są dość
naiwne. Choć niewątpliwą zaletą jest możliwość ich
stworzenia przy użyciu ograniczonych zasobów obliczeniowych, a takimi dysponowaliśmy w latach 80.
i 90 zeszłego stulecia. Swego rodzaju “intuicję” w
analizie danych przyniosła dopiero rewolucja związana z pojawieniem się sztucznej inteligencji (ang.
Artificial Intelligence, AI).
Sam koncept sztucznej inteligencji nie jest nowy.
Pierwsze algorytmy uczenia maszynowego powstały w latach 50. (Samuel, IBM - samouczący się program do gry w warcaby), równolegle z pierwszymi
sieciami neuronowymi do obliczeń (Farley i Clark,
MIT - 1954, Rosenblatt, Cornel - 1957). Natomiast
wczesne badania utknęły w martwym punkcie oko-

ło roku 1970, obecnie ten okres określa się jako AI
winter. Dopiero w latach 80. znowu zaczęto wierzyć,
że modele sztucznej inteligencji mogą stać się skuteczne. A boom na sztuczną inteligencję zaczął się
po roku 2010.

AI poszuka „igły w stogu siana”
W astronomii pierwsze przymiarki do zastosowań
sztucznej inteligencji pojawiły pod koniec lat 80. w
Europejskim Obserwatorium Południowym. W branżowych artykułach przewidywano, że AI może znacząco pomóc w analizie danych astronomicznych.
Mimo to, do 2005 roku tylko 21 naukowych artykułów recenzowanych odwoływało się do terminu
machine learning w swoim streszczeniu. W latach
2013-2018 ich liczba wynosiła już ponad 600.
Obecnie w światowej astronomii AI jest stosowane
w wielu kluczowych projektach. Niekiedy w formie
dojrzałej, często nadal na etapie wdrażania. Należy
podkreślić, że AI, w odróżnieniu od probabilistycznych metod Bayesowskich, może popełniać błędy.
Często jest więc wykorzystywana jako pierwszy filtr
danych, a następnie wyniki są przekazywane dalej
do analizy przez dokładniejsze algorytmy.
Dziś trudno już znaleźć duży projekt astronomiczny, w którym AI nie byłoby wykorzystywane. Między innymi metody uczenia maszynowego służą
wykrywaniu rozbłysków i usuwaniu artefaktów tła
w obserwacjach optycznych (np. związanych z przelotem samolotu lub asteroidy podczas wykonywania zdjęcia). Ułatwiają rozpoznawanie i klasyfikację
obserwowanych obiektów - od pozornie banalnego
problemu odróżnienia gwiazd i odległych obiektów pozagalaktycznych, po bardziej wyrafinowane
zastosowania do rekonstrukcji ich własności, poszukiwania rzadkich zjawisk i czy też wyszukiwania nieznanych dotąd klas źródeł, np. nieodkrytych
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wcześniej typów gwiazd. Efektownym przykładem
może być dokonywany przez AI “pomiar” przesunięcia ku czerwieni (czyli rodzaju miary odległości)
innych galaktyk czy kwazarów, czego nie jesteśmy
w stanie dokonać bezpośrednio, nie mając danych
spektroskopowych.
Jeden z największych planowanych obecnie teleskopów, który stanie w Vera Rubin Observatory w Chile,
ma zbierać około 14 TB danych w ciągu jednej nocy.
Szacuje się, że w latach 2023-2035 zbierze on łącznie ponad 500 PB danych w ramach prowadzonego
na nim projektu Legacy Survey of Space and Time
(LSST). Co więcej, teleskop będzie obserwował niemal całe niebo południowe, powracając do tych samych miejsc co 3,5 nocy. Da to bezprecedensową
możliwość niemal natychmiastowego wykrywania
masy zjawisk przejściowych na niebie - od wybuchów supernowych, poprzez zderzenia gwiazd, po
asteroidy i komety - ale pod jednym warunkiem. Te
ogromne ilości danych będzie trzeba przesyłać i
analizować na bieżąco. Dlatego choć program prowadzony jest przez konsorcjum amerykańskich uniwersytetów, zaangażowanych jest w niego kilkadziesiąt jednostek naukowych z całego świata, w tym z

Polski (NCBJ, UW, UJ, UMK, CFT PAN, CAMK PAN).
Analiza tak dużej ilości danych wymagać będzie
bardzo dokładnych i bardzo szybkich algorytmów
AI. Docelowa baza ta będzie pięć razy większa od
bazy informacyjnej Facebooka z 2012 roku (120 PB).
Jest to doskonały przykład astronomicznego przedsięwzięcia, które nie tylko korzysta z nowoczesnych
technologii, ale stanowi dla niej wyzwanie i wymusza postęp.

Polskie projekty
Jednym z prekursorów zastosowania sztucznej inteligencji w eksploracji kosmosu w Polsce był zespół
Pi of the Sky (UW, CFT PAN, NCBJ), który skupiał się
na badaniu szybkozmiennych zjawisk astronomicznych, np. nowych. Pierwsze obserwacje wykonano
w 2004 roku. System ten dowiódł swojej użyteczności w przypadku rozbłysku gamma GRB080319B,
wykrywając poświatę optyczną w tym samym czasie. Co to oznacza? Promieniowanie gamma wytwarzane jest np. podczas wybuchów atomowych,
ale astronomowie obserwują dzięki niemu zjawiska
poza nasza galaktyką. W przypadku tego konkretnego, wyjątkowo jasnego, rozbłysku można było
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zaobserwować zdarzenie, które miało miejsce we

we są dziś największą przeszkodą w zastosowaniu

wczesnym Wszechświecie i lepiej poznać strukturę

sztucznej inteligencji do zadań naukowych. Skutecz-

jednych z najbardziej energetycznych zjawisk wy-

ne użycie AI na znaczącą skalę wymaga też dużych i

stępujących w kosmosie. Zaowocowało to publika-

wyspecjalizowanych grup badawczych. Tymczasem

cją w prestiżowym magazynie „Nature” wspólnie z

w Polsce problemem jest nadal mała liczba astrono-

naukowcami ze Swift i kilku innych zespołów. Pro-

mów, którzy zajmują się AI. Najczęściej są to poje-

jekt Pi of the Sky w pewnym sensie wyprzedzał swój

dyncze osoby na uniwersytetach lub w instytucjach

czas. W latach jego realizacji (2004-2017) wykonał

naukowych, a nie całe grupy. Zespoły zajmujące

dużo ciekawych obserwacji i był drugim, po OGLE,

się AI budują obecnie m.in. CAMK PAN i CFT PAN.

całkowicie polskim projektem, który wykorzystywał

Spore grono ekspertów łączących AI z klasycznymi

analizę Big Data w polskiej astronomii.

metodami badawczymi mamy także w Narodowym

Obecnie liczne ośrodki w Polsce stosują sztuczną
inteligencję w badaniach kosmicznych. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego
(AO UW) wykorzystuje AI m.in. do analizy danych
projektów OGLE i GAIA. Zespół z CAMK PAN jest
zaangażowany w zastosowanie AI na potrzeby projektu LIGO oraz ewolucji gwiazdowych. W CFT PAN
rozwijane są zastosowania AI do badań odległych
galaktyk. W większości wypadków istniejące i zbierane właśnie dane stały się obszarem nowych zastosowań AI. W przypadku przyszłych, jeszcze więk-

Centrum Badań Jądrowych.
Rozwijanie metod AI na potrzeby nauki wymaga
połączenia bardzo dobrej wiedzy astronomicznej z
głęboką wiedzą z zakresu informatyki. Tymczasem
widoczną barierę stanowią pensje w nauce i konstrukcja programów grantowych, która nie przewiduje wynagradzania specjalistów IT dołączających
do zespołów astronomicznych po stawkach rynkowych, choćby zbliżonych do tych, jakie oferują firmy komercyjne. Rozwiązaniem stosowanym przez
wiele grup jest szkolenie doktorantów w kierunku

szych projektów, będzie to już koniecznością.

technik IT i AI. To działanie z korzyścią dla doktoran-

Także w Narodowych Centrum Badań Jądrowych

dzenia projektów. Jednak naukowcy, którzy nauczą

(NCBJ) od około 10 lat rozwija się grupa badawcza
zajmująca się zastosowaniami AI w astrofizyce. Należy do niej m.in. autor tego artykułu. NCBJ nie tylko
bierze udział w projektach wykorzystujących AI na
potrzeby LIGO czy LSST. Inicjuje i współtworzy też
własne projekty, często z zagranicznymi partnerami, takie jak poszukiwanie aktywnych jąder galaktyk
prowadzone we współpracy z National Tsing Hua
University w Hsinchu (Tajwan).

tów, ale odbywające się kosztem szybkości prowasię radzić sobie z danymi w peta-skali i algorytmami
sztucznej inteligencji, łatwo znajdą pracę w sektorze
przemysłowym.
Warto dodać, że zaangażowanie Polski w przemysł
kosmiczny i przynależność do Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA) jest również - coraz bardziej wykorzystywaną - szansą rozwoju dla krajowych zastosowań AI w kosmosie, tak w przypadku nauki, jak i
w biznesie. Jesteśmy ciągle na początku tej drogi. Z
pewnością skuteczne zastosowanie sztucznej inte-

Szanse i trudności

ligencji w astronomii przyniesie wiele odkryć, trud-

Wbrew pozorom to nie szczupłe moce obliczenio-

nych bez niej do osiągnięcia.

DR ADAM ZADROŻNY
Astrofizyk pracujący w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz wykładowca Przetwarzania Języka Naturalnego na Cognitive Studies Master Program na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017-2018 odbył staż podoktorski w Center of Gravitational Wave Astrophysics na University of Texas Rio
Grande Valley, w 2015 roku obronił doktorat w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Brał udział w pierwszej
detekcji fal grawitacyjnych w ramach międzynarodowego projektu LIGO-Virgo. Jako doktorant odbył staż w firmie Facebook, Inc. (2012).
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REKOMENDACJE
KSIĄŻKA

GRZEGORZ BRONA
b. szef Polskiej Agencji Kosmicznej
w rozmowie z EWELINĄ ZAMBRZYCKĄ

„Człowiek. Istota kosmiczna”,
Grzegorz Brona, Ewelina Zambrzycka,
wyd. Znak literanova

CZŁOWIEK
I S TOTA KO S M I C Z N A

50 lat temu stanęliśmy na Księżycu.
Jak daleko dotrzemy za kolejne 50?

„George i…” – seria
książek, Lucy Hawking,
Stephen Hawking,
wyd. Zysk i S-ka

„Kosmiczne wyzwania. Jak
budować statki kosmiczne,
dogonić kometę i rozwiązywać
galaktyczne problemy”, Artur B.
Chmielewski, Ewelina ZambrzyckaKościelnicka, wyd. Znak emotikon

Jeden z artykułów tego numeru zainteresował Cię
tak bardzo, że chcesz wiedzieć więcej? Jest spora
szansa, że odpowiedź znajdziesz w książce „Człowiek. Istota kosmiczna”. To kompendium wiedzy
o naszym dotychczasowym podboju Wszechświata – chciałoby się powiedzieć od A do Z, ale przed
ludzkością jeszcze sporo do odkrycia i daleko nam
do przysłowiowego „Z”. Co ludzkość już osiągnęła,
można się dowiedzieć z błyskotliwej i przystępnej
rozmowy dziennikarki i astrofizyka.

Seria książek dla dzieci wyjaśniającą tajemnice
Wszechświata stworzona przez córkę jednego z
najsłynniejszych współczesnych fizyków i jej ojca.
Jeśli nazwisko Hawking to dla kogoś za mało, tak o
serii pisze Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka, dziennikarka specjalizująca się tematyce popularnonaukowej: właśnie czytamy z córką kolejny tom i obie
jesteśmy zachwycone. Chociaż sama zajmuję się
tematyką kosmiczną na co dzień, złapałam się tym,
że pewne idee zrozumiałam lepiej dzięki książce dla
młodzieży. To z mojego punktu widzenia niedościgniony wzór opowiadania o nauce.

Dla ciekawej świata i Wszechświata młodzieży. Dla
dorosłych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o
misjach NASA, ale na lekcjach fizyki woleli oglądać
komiksy „Tytusa, Romka i A’tomka”. Dla rodziców
i nauczycieli, bo inżynier największej agencji kosmicznej na świecie radzi także, jak się efektywnie
uczyć. I dla… HR-owóców, jeśli potrzebują potwierdzenia, że kompetencje miękkie są ważne w każdej
pracy.
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REKOMENDACJE
FILM I SERIAL

The Expanse, serial (2015-2021)

Może i każdego dnia wymyślamy niezwykłe technologie, może i kiedyś podbijemy cały Układ Słoneczny, ale ludzkiej natury nie oszukamy.
Jest w nas mądrość, głupota, ciekawość, chciwość, pragnienie władzy,
wolności, a przede wszystkim niesamowity pęd do ekspansji. I o tym
właśnie jest ten serial z gatunku space opery. Warto zobaczyć, jak geopolityka zamieni się w astropolitykę i jak może wyglądać przyszłość
naszych następców na Ziemi, Marsie, księżycach czy rebelianckim pasie asteroid.

Star Trek , serial (1966-2019)

Klasyka gatunku science fiction. Inspirowany nauką i inspirujący naukowców, ale nie tylko. Jeden z promów kosmicznych zbudowanych
przez NASA dostał, na prośbę fanów Star Treka, nazwę Enterprise, czyli
taką, jak słynne serialowe okręty Zjednoczonej Federacji Planet. Serię,
mimo upływu czasu, poleca fizyk dr. hab. Grzegorz Brona: wyrosłem na
tym serialu. Gdy był emitowany 30 lat temu, wielkim marzeniem było
zająć się czymś związanym z kosmosem.

Kontakt, film (1997)

Naukowcy poszukujący pozaziemskiej cywilizacji otrzymują sygnał
z odległej gwiazdy. Wiadomość zawiera plany budowy dziwnego obiektu – to główny wątek filmu. Dlaczego ta produkcja jest warta szczególnej uwagi? Polecający ją Artur B. Chmielewski z NASA: scenariusz powstał na podstawie książki astronoma Carla Sagana, a grająca główną
postać Jodie Foster, przygotowując się do roli, przychodziła na nasze
zebrania w JPL, żeby obserwować, jak zachowują się naukowcy.
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