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Najkrótsza historia kosmonautyki

Kosmos wcale nie jest odległy. To tylko go-
dzina jazdy samochodem, gdyby potrafił on 
poruszać się pionowo do góry – twierdził 
kiedyś Fred Hoyle, brytyjski astronom, ale 
tak nie jest… 21 maja ma miejsce nieziem-
skie święto, o którym tak naprawdę niewiele 
słychać. Jest to Światowy Dzień Kosmosu!

  ALE DOWCIP! 
Rok 2033. Pasażerska rakieta startuje z Ziemi na 
Marsa i po chwili jest już w przestrzeni kosmicznej. 
Z głośnika słychać głos:
— Szanowni państwo, witamy na pokładzie nasze-
go wahadłowca. Lot jest w pełni automatyczny i 
przebiega zgodnie ze wskazaniami urządzeń kontro-
lowanych przez centralny komputer. Mogą się pań-
stwo czuć całkowicie bezpiecznie, gdyż cały system 
naszego komputera został gruntownie sprawdzony 
przez techników-elektroników i absolutnie nic, a nic 
ni... może się zepsuć... nie może... nie zepsuć... nie ... 
kontroli... ni... może...

•  Od 12 kwietnia 1961 roku, kiedy radziecki 
kosmonauta Jurij Gagarin na statku Wostok 1, jako 
pierwszy człowiek okrążył Ziemię, do tej pory w Ko-
smosie przebywało ponad 470. astronautów z ponad 
30. krajów. W tej grupie było blisko 50 kobiet.

• Wielkim sukcesem stały się bezpośrednie ba-
dania Księżyca, zapoczątkowane 20 lipca 1969 roku. 
Wówczas to pierwsi ludzie – Amerykanie – Neil 
Armstrong i Edwin Aldrin wylądowali na Srebrnym 
Globie na statku kosmicznym Apollo 11.

• Za pomocą bezzałogowych statków kosmicznych 
przeprowadzono badania planet Marsa i Wenus oraz 
wielu gwiazd. 

• W XXI wieku zaczęła rozwijać się turystyka ko-
smiczna. Jako pierwszy wyruszył Amerykanin Den-
nis Tito, który w 2001 roku odbył ponadtygodniową 
podróż do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Do-
tychczas odbyło się jeszcze kilka lotów „kosmicznych 
turystów”.

• W 2011 roku zakończyły się natomiast loty ame-
rykańskich promów kosmicznych, trwające ponad 30 
lat. Ich następcą ma być pojazd kosmiczny Orion, 
który umożliwi Amerykanom załogowe wyprawy na 
Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz na Księżyc.

Znajdź wyjście z kosmicznego 
labiryntu

Światowy DZień Kosmosu 
...ustanowiony z inicjatywy amerykańskich astronau-

tów. Jego celem jest upamiętnienie wydarzeń, związanych 
z badaniami przestrzeni kosmicznej i zainspirowanie na-
ukowców do dalszej pracy. Dzień ma też zachęcać zwy-
kłych ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata. W ostat-
nich latach coraz częściej dochodzi do odkrycia nowych 
planet przez młodych pasjonatów kosmosu.
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Z okazji nieziemskiego 
święta przedstawiam kilka 
ciekawostek związanych z 
kosmosem: 

• Obserwacje kosmiczne 
wskazują, że Wszechświat ist-
nieje od 13,6-13,7 mld lat. 

• Średnica obserwowal-
nego Wszechświata to około 
93 mld lat świetlnych. 

• W 1990 roku, czyli 20 
lat temu umieszczono w ko-
smosie za pomocą promu 
kosmicznego Discovery, te-
leskop Hublle’a. Znajduje się 
on na wysokości 600 km i pę-
dzi z prędkością 27 tys. km/
godz. Okrąża naszą planetę 
w ciągu 27 minut. 

• Przeciętny Europejczyk 
ze swoich podatków wydaje 
na programy kosmiczne 15 
euro rocznie, a Amerykanin 
aż 110 euro. 

• Najdalszy zaobserwo-
wany obiekt, to nieznana 
jeszcze galaktyka w konste-
lacji Pieca, oddalona od nas 
o 13 mld lat świetlnych. Od-
kryta za pomocą teleskopu 
Hubble’a. Znajduje się tak 
daleko, że musiała istnieć, 
gdy Wszechświat miał zaled-
wie 750 mln lat. 

• Około 8 minut i 20 se-
kund zajmuje światłu podróż 
ze Słońca do Ziemi. 

• Najmasywniejsza galak-

tyka to galaktyka eliptyczna 
M87 w gwiazdozbiorze Pan-
ny, jej masa to około 800 mld 
mas Słońca. 

• Największym księży-
cem w układzie słonecznym 
jest Ganimedes Jowisza, 5 
262 km średnicy. Gdyby Ga-
nimedes krążył wokół Słoń-
ca, zostałby zakwalifikowany 
jako planeta. 

 Kosmiczne ubranka 

Astronauci potrzebują 
specjalnych skafandrów ko-
smicznych, które będą ich 
chronić podczas życia i pracy 
w Kosmosie. Właściwie, ko-
smonauci potrze-
bują dużo ubrań. 
Mają specjal-
ny kostium, 
który ubie-
rają pod-
c z a s 
s t a r t u 
r a k i e -
ty oraz jej 
powrotu. Strój 
ten chroni ich 
przed zmianami 
ciśnienia podczas 
wlotu i wylotu z 
Kosmosu. W 
skład kostiumu 
wchodzi kask, 
r ę k a w i c z k i 

oraz buty. Kiedy znajdują się 
na orbicie, ubierają koszule i 
spodnie takie same jak noszą 
wszyscy na Ziemi. Aby wyjść 
na zewnątrz statku kosmicz-
nego podczas pobytu na or-
bicie, potrzebują specjalne-
go kombinezonu zwanego 
EMU (czyli „extravehicular 
mobility unit”). Jego zada-
niem jest utrzymanie właści-
wego chłodu, zapewnienie 
tlenu potrzebnego do oddy-
chania oraz wody do picia, a 
także słuchawek i mikrofonu 
do kontaktu z wahadłowcem. 
Jeśli kosmonauci chcą poru-
szać się swobodnie w prze-
strzeni kosmicznej, ubierają 
specjalny kombinezon z ple-

cakiem, zwany MMU (czy-
li „manned maneuvering 
unit”).Skafandry, które 

obecnie noszą astro-
nauci podczas spa-

ceru kosmicznego, 
mają zamienne 
części, podobne 

jak występują w 
klockach Lego.

      Galaktyka 

to skupisko gwiazd, 
gazów i pyłu, które 

trzymają się razem w 
jednej grupie dzięki 
grawitacji. W jednej 

galaktyce mogą mieścić się 

miliony, a nawet miliardy 
gwiazd. We wszechświecie 
występują miliardy takich 
galaktyk.

Galaktyki są klasyfi-
kowane na podstawie ich 
kształtu. Niektóre galakty-
ki są nazywane spiralnymi, 
ponieważ wyglądają jak ol-
brzymi wiatrak na niebie. 
Ziemia mieści się w galak-
tyce spiralnej, zwanej Drogą 
Mleczną. Inne galaktyki są 
nazywane eliptycznymi, bo 
przypominają spłaszczoną, 
wypompowaną piłkę. Są 
jeszcze galaktyki nieregu-
larne, które tak naprawdę 
nie mają określonego kształ-
tu. Niedawno wydzielono 
jeszcze jeden rodzaj galak-
tyk, nazywany galaktykami 
gwiazdotwórczymi. W tym 
typie, bardzo szybko formu-
ją się nowe gwiazdy.

Rok świetlny to dystans, 
jaki pokonuje światło pod-
czas podróży w ciągu jedne-
go roku. Dystans ten wynosi 
9 500 000 000 000 (dziewięć 
i pół biliona) kilometrów.

Pokoloruj  kosmiczny rysunek

Ciekawostki prosto z kosmosu

Czy wiecie że...
Jowisz ma 60 księżyców; 
rok na Uranie trwa 84 lata ziemskie, a temperatu-
ra wynosi -2 150C; 
Słońce jest gwiazdą o temp. 150 000 000 C; 
Nie wszystkie planety obracają się w tym samym 
kierunku – buntowniczką w tej kategorii jest We-
nus, która obraca się w kierunku przeciwnym; 
jeśli zostawi się ślad na Księżycu, to nie zniszczy 
go wiatr ani deszcz, bo nie występują tam zjawiska 
atmosferyczne.

Patrząc w głębiny Kosmosu, cofamy się w czasie, 
gdyż oglądamy ciała niebieskie takimi, jakie 
były wcześniej, np. światło z Alfa Centauri, naj-
bliższej jasnej gwiazdy, podróżuje do nas ponad 
4 lata, czyli widzimy tę gwiazdę taką, jaka była 
4 lata temu. 


