
Dzieci w Gdańsku połączyły się ze Stacją Kosmiczną 

 

5 października dzieci zgromadzone w KS Gedania 1922 połączyły się na żywo z astronautą 

przebywającym obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Pytania zadawali młodzi 

studenci Polskiej Akademii Dzieci.  

Z dziećmi rozmawiał Luca Parmitono astronauta włoskiego pochodzenia. Pytano go  m. in. 

o to jakie testy trzeba przejść, aby zostać jednym z nich. Trzeba przejść wiele szkoleń- 

odpowiedział-  Trwa to kilka lat. Wyselekcjonowani przyszli astronauci zgłębiają swoją 

wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ścisłych, takich jak np. astronomia czy matematyka. Do 

tego dochodzą liczne treningi związane ze sprawnością fizyczną, np. nurkowanie 

w skafandrze kosmicznym w basenie, co symuluje warunki panujące w kosmosie. Szkolenie 

obejmuje również pracę ze specjalnymi urządzeniami, które można znaleźć w stacjach 

kosmicznych oraz trening powietrzny. 

 

Całe wydarzenie odbyło się na terenie obiektów Klubu Sportowego Gedania 1922. Nie jest to 

przypadek- mówi prezes klubu Wiesław Barwiński -Chcemy pokazać, że sport i nauka ściśle 

się ze sobą łączą. A astronauci są to wspaniałym przykładem. Z jednej strony specjaliści 

w naukach ścisłych, z drugiej strony muszą być w doskonałej kondycji fizycznej. 

Łączność odbyła się w ramach projektu ARISS. To międzynarodowy program edukacyjny, 

który powstał przy współpracy krótkofalowców z kilku państw. Jego cel to popularyzacja 

astronautyki, historii podboju kosmosu, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami 

ścisłymi, przede wszystkim nowoczesnymi technologiami, przemysłem kosmicznym oraz 

łącznością radiową, w tym krótkofalarstwem.  Liczymy na to, że osobisty kontakt z osobą 

znajdującą się na pokładzie Międzynarodowej Stacji kosmicznej jest na tyle atrakcyjny, 

że zainteresuje młode pokolenie nauką oraz zarazi pasją krótkofalarską – powiedział Dariusz 

Mankiewicz prezes Pomorskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców. 

Ze stacją kosmiczną połączono się poprzez telemost. Poprzednim razem w 2011 roku,  

bezpośrednio łączyliśmy się ze stacją drogą radiową – mówi Krystian Górski koordynator 

połączenia. To wymaga dobrego sprzętu, odpowiednich warunków obserwacyjnych 

i dogodnego czasu przelotu. Telemost jest drugą z możliwych dróg połączenia – tutaj też 

nawiązuje się łączność drogą radiową,  ale odbywa się to z optymalnej lokalizacji na Ziemi.  

Dla dzisiejszej rozmowy  łączność zestawiała stacja krótkofalarska  Kaliforni (USA), a sygnał 

był przekazywany łączem telefonicznym. Trzeba podkreślić,  że zawsze i w każdym 

przypadku łączności ARISS do rozmowy z astronautą wykorzystuje się krótkofalarskie 

częstotliwości radiowe – dodaje Krstian Górski -nie realizujemy łączności  poprzez  

wykorzystywanie profesjonalnych systemów łączności NASA, które gwarantują pewność 



nawiązania łączności. Między innymi na tym polega magia i urok tych łączności – każdy 

przypadek to eksperyment – jak za pionierskich czasów radiokomunikacji.  

Jednym z głównych organizatorów wydarzenia była Polska Akademia Dzieci. To pierwsza  

w Polsce i prawdopodobnie na świecie organizacja, która daje możliwość Młodym 

Naukowcom, aby raz w miesiącu uczestniczyli w bezpłatnych spotkaniach w kilku ośrodkach 

akademickich. Zachęca do rozwijania swoich pasji naukowych oraz dzielenia się nimi 

ze swoimi rówieśnikami w niespotykanych dla nich warunkach – na aulach uniwersyteckich 

przed pełną salą słuchaczy. Chcemy pomagać rozwijać dzieciom ich pasje- mówi dr Agata 

Hofman, autorka projektu PAD- a taka łączność, możliwość rozmowy na żywo z astronautą, 

znajdującym się tam, daleko w kosmosie, może być do tego doskonałym impulsem.  

Do spełniania swoich marzeń i pasji zachęcał dzieci również sam astronauta. Najważniejsze 

to podążanie za swoimi marzeniami – mówił podczas łączności- róbcie to, co kochacie 

i co robicie najlepiej. 

 


