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Rozwój astronomii, do którego ogromnie 
przyczynił się Mikołaj Kopernik rozbudził za-
interesowanie człowieka eksploracją prze-
strzeni kosmicznej. Rozwój fizyki i innych 
nauk pozwolił na opracowanie teorii lotów  
kosmicznych. Stwierdzono, że najodpowied-
niejszym pojazdem do tego celu będzie ra-
kieta. Rakiety na paliwo stałe (głównie proch) 
wykorzystywano w artylerii już od średnio-
wiecza. Na przełomie XIX i XX wieku rosyjski  
uczony polskiego pochodzenia, Konstanty  
Ciołkowski sformułował i opisał teorię lotu 
rakiety z uwzględnieniem zmiany masy, co 
było pierwszą poważną pracą z dziedziny  
astronautyki. 

W 1929 r. Ciołkowski opracował teorię ru-
chu rakiet wielostopniowych w ziemskim 
polu grawitacyjnym i podał podstawy teo-
rii silnika rakietowego na paliwo ciekłe.   
Zaproponował zastosowanie w rakietach sta-
bilizatorów żyroskopowych i chłodzenie ko-
mory spalania silnika rakietowego składnika-
mi paliwa. Zaprojektował wiele rakietowych 
mieszanek paliwowych. Idee techniczne wy-
sunięte przez Ciołkowskiego były podstawą 
opracowania rakiet, którymi wykonano loty  
w Kosmos i  wciąż znajdują zastosowanie  
przy budowie współczesnych silników rakieto-
wych, rakiet i statków kosmicznych.
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Sięgnąć gwiazd

Konstanty Ciołkowski z metalowymi sterowcami swojej konstrukcji

Konstanty Ciołkowski w swojej pracowni
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Idee  Ciołkowskiego pierwszy wprowadził  
w życie amerykański uczony Robert F. God-
dard. Prowadził on najpierw nad rakietami na 
paliwo stałe. W celu zwiększenia wydajności 
silnika rakietowego dodał do niego dyszę de  
Laval, stosowaną wcześniej w turbinach paro-
wych, zwiększającą dzięki zwężeniu prędkość  
gazów wylotowych. 

Od 1921 r. eksperymentował on ciekłymi pali-
wami rakietowymi – benzyną i ciekłym tlenem.  
W listopadzie 1923 r. przeprowadził próby pierw-
szego udanego silnika na paliwo ciekłe. Ponie-
waż miał trudności ze skonstruowaniem pompy 
paliwowej o odpowiedniej wydajności, opraco-
wał technikę ciśnieniowego wtłaczania paliwa 
do komory spalania przy użyciu gazu obojęt-
nego, stosowaną obecnie. 16 marca 1926 r. do-
konał pierwszego odpalenia rakiety na pa-
liwo ciekłe na farmie swojej ciotki w Auburn  

w stanie Massachusetts. Wzniosła się na wyso-
kość 12,5 m i upadła 56 m od miejsca startu po 
locie trwającym zaledwie 2,5s.
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Rakieta Goddarda

Robert Goddard podczas wykładu

Robert Goddard ze swoją rakietą na paliwo ciekłe
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W Niemczech pionierem techniki rakietowej był prof. 
Hermann Oberth. W latach 20 XX w. opublikował on 
prace Die Rakete zu den Planetenräumen (Rakietą  
w przestrzeń kosmiczną) i Wege zur Raumschiffahrt 
(Drogi do lotów w Kosmos). Rozwój techniki rakieto-
wej w Niemczech rozpoczął się na początku lat 30.   
XX w od działalności berlińskiego amatorskiego to-
warzystwa rakietowego, do którego należał m. in. 
Wernher von Braun, młody i bardzo ambitny nauko-
wiec. Zainteresowanie armii tymi badaniami poskut-
kowało mianowaniem kapitana Waltera Dornberge-
ra kierownikiem zespołu który miał zbadać potencjał 
wojskowy rakiet. W 1933 r. Dornberger zaczął kom-
pletować zespół specjalistów, w skład którego wszedł 
też von Braun. Pod koniec roku zespół zbudował 
małą rakietę o ciągu 300 kG na paliwo ciekłe (alkohol  
i ciekły tlen), oznaczoną A-1. Jej próbne odpale-
nie przeprowadzono na poligonie artyleryjskim  
w Kummersdorfie, ale okazała się niestabilna. 

Następnie zaczęły się prace nad bardziej skompliko-
waną, stabilizowaną żyroskopowo rakietą A-2, której 
dwa egzemplarze wystrzelono z sukcesem z wyspy 
Borkum w grudniu 1934 r. Prace rozwojowe konty-
nuowano i do grudnia 1936 r. zespół rozrósł się do 
około 150 specjalistów, którzy zdołali przeprowadzić 
demonstrację nowego silnika rakietowego o ciągu  
1500 kG dla naczelnego dowódcy wojsk lądowych, 

generała von Fritscha. To zapewniło finansowanie  
budowy specjalnego ośrodka badawczego 
w Peenemünde, który został ukończony dopiero  
w 1941 r. 

W 1940 r. rozpoczęły się prace nad rakietą bojową 
A-4, napędzaną silnikiem skonstruowanym przez 
dr inż. Waltera Thiela. Jej pierwsze udane odpalenie 
miało miejsce w Peenemünde 3 października 1942 r. 
Rakieta osiągnęła wysokość 96,5 km i pokonała od-
ległość 201 km w trwającym 296 sekund locie, upa-
dając w promieniu 4 km od celu i osiągając prędkość 
maksymalną 5280 km/h. Przenosiła głowicę bojową 
o masie 1 tony. Wprowadzono ją do uzbrojenia armii 
niemieckiej jako V2 (Vergeltungswaffe – broń odwe-
towa 2, po V1 – bombie latającej).

Od września 1944 r. do marca 1945 r. Niemcy wy-
strzelili 3174 rakiety V2 na cele w Wielkiej Bryta-
nii, Belgii, Francji, Holandii i Niemczech. Najwięcej  
spadło na Antwerpię i Londyn.
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Wernher von Braun i rakieta A-4

Start rakiety A-4 (V2)

Wernher von Braun w otoczeniu niemieckich oficerów
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Wernher von Braun i wielu innych czołowych niemieckich naukowców trafiło w ręce Amerykanów  
i w ramach operacji „Paperclip” zostało przewiezionych do Stanów Zjednoczonych, by tam praco-
wać. Amerykanie przejęli też kilkadziesiąt rakiet A-4 (V2), które testowali na poligonie White Sands 
w stanie Nowy Meksyk. 24 października 1946 r. wystrzelona przez Amerykanów rakieta V2 wykonała 
pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu. 

Narastające napięcie międzynarodowe Zimnej Wojny sprawiło, że rozwój techniki rakietowej  
podążał początkowo w kierunku wyznaczonym przez Niemców, czyli do zastosowań militarnych.  
Rakieta miała być nosicielem ładunku bojowego, a dzięki wynalezieniu broni jądrowej, ładunkiem  
tym stała się głowica jądrowa.
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Operacja „Paperclip”

Pierwsze zdjęcie Ziemi z kosmosu, wykonane  
z rakiety A-4 wystrzelonej przez Amerykanów

Start amerykańskiej rakiety badawczej  
Bumper 8, skonstruowanej  na bazie A-4
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W ZSRR głównym specjalistą od 
techniki rakietowej był Siergiej  
Korolow. Rosjanie przejęli kompleks 
produkcyjny rakiet A-4 Mittelwerk  
w Nordhausen w górach Harzu.  
W pobliskiej miejscowości Bleiche-
rode utworzyli Institut Nordhausen, 
placówkę badawczą, w której zgro-
madzili niemieckich  specjalistów  
rakietowych, którzy trafili w ich 
ręce. Kazali im odtwarzać doku-
mentację techniczną rakiet A-4.  
Następnie Niecy wraz z rodzinami  
zostali wywiezieni do ZSRR, gdzie 
pracowali w specjalnym ośrod-
ku do 1953 r., najpierw nad budową  
repliki A-4, oznaczonej R-1, póź-
niej nad kolejnymi, udoskonalonymi  
rakietami.

W USA na podstawie A-4 pod  
kierunkiem von Brauna powsta-
ła rakieta Redstone (nazwana tak 
od arsenału Redstone w Huntsville  
w Alabamie, w którym umieszczo-
no wojskowy ośrodek badań rakie-
towych), w oparciu o którą skon-
struowano pociski balistyczne 
z głowicami jądrowymi, rakiety ba-
dawcze, oraz rakiety nośne, które   
wyniosły w przestrzeń kosmiczną  
pierwsze amerykańskie satelity  
i załogowestatki kosmiczne.
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R-1 i Redstone

Start amerykańskiej rakiety badawczej Bumper 8, skonstruowa-
nej przez Amerykanów na bazie A-4

R-1, radziecka kopia A-4

Siergiej Korolow, czołowy radziecki konstruktor rakiet

Wernher von Braun przy rakiecie Redstone
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Pierwsze sztuczne  
satelity Ziemi

Sputnik 1, pierwszy sztuczny satelita Ziemi

4 października 1957 r. Rosjanie 
umieścili na orbicie okołoziemskiej 
pierwszego sztucznego satelitę  
Ziemi – Sputnik 1, wyniesionego 
przez rakietę R-7. Była to niewielka 
metalowa kula, z nadajnikiem radio-
wym pracującym aż do wyczerpa-
nia baterii. 3 listopada tego samego 
roku na orbicie znalazł się Sputnik 2 
z pierwszym żywym stworzeniem – 
suczką Łajką, która zdechła po kilku 
godzinach lotu. 1 lutego 1958 r. na 
orbicie znalazł się pierwszy satelita 
amerykański Explorer 1, wyniesiony 
przez rakietę Jupiter-C, zmodyfiko-
waną wersję pocisku balistycznego 
Redstone. 

W dniach 19-20 sierpnia 1960 r. 
podczas misji Sputnik 5 na orbi-
cie zostały umieszczone pierw-
sze zwierzęta, które powróciły na 
Ziemię żywe. Były to psy Biełka  
i Striełka, myszy oraz muszki owo-
cówki.  Był to dość istotny krok do 
wysłania w kosmos człowieka.

Explorer 1, pierwszy satelita amerykański
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Rekrutacja astronautów

29 lipca 1958 r. w Stanach Zjednoczonych  
powołano do życia Narodową Agencję Lotni-
czo – Kosmiczną (National Aeronautics and 
Space Administration, NASA), która stała się 
główną instytucją amerykańskiego progra-
mu kosmicznego. Jej pierwszym dyrektorem,  
tytułowanym Administratorem został James  
E. Webb. Wśród pilotów wojskowych rozpo-
częto rekrutację przyszłych astronautów.  
Program pierwszego amerykańskiego lotu  
załogowego otrzymał nazwę Mercury.  
W kwietniu 1959 r. na konferencji prasowej  
w Waszyngtonie przedstawiono wybraną  
siódemkę.  Byli to: Alan Shepard, Virgil Gris-
som, John Glenn, Walter Schirra, Gordon 
Cooper, Scott Carpenter i Donald Slayton.  
Podobnie działo się w ZSRR.   

Tam również przyszłych kosmonautów (jak 
nazywano ich po rosyjsku) wyselekcjonowano 
spośród pilotów wojskowych. 

Siódemka astronautów programu Mercury. Od lewej: John Glenn, Donald Slayton, Scott Carpenter, Virgil Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard, Gordon Cooper.

Grupa pierwszych radzieckich kosmonautów. 
Pośrodku siedzi Siergiej Korolow, konstruktor rakiety.
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Pierwszy człowiek  
w kosmosie
12 kwietnia 1961 r. 27-letni Jurij Gagarin wykonał statkiem Wostok 1 lot orbitalny, trwający 108  
minut, w czasie którego raz okrążył Ziemię. Wystartował z kosmodromu Bajkonur w Kazachsta-
nie i wylądował na skraju wsi Smiełkowka w  pobliżu miasta Engels w obwodzie saratowskim.  
Nie wylądował wewnątrz statku kosmicznego, lecz oddzielnie na spadochronie, po katapultowa-
niu się na wysokości ok. 7 000 m. Był to pierwszy lot człowieka w Kosmos. 6 sierpnia 1961 r. kolejny  
radziecki kosmonauta Gierman Titow, będący dublerem Gagarina w pierwszym locie wykonał  
statkiem Wostok2  trwający z ponad dobę lot, podczas którego okrążył Ziemię 17 razy.

Jurij Gagarin przed startem Start rakiety Wostok 8K72K ze statkiem Wostok 1

Przygotowania rakiety Wostok 8K72K do startu
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Pierwsze loty amerykańskie 
W Stanach Zjednoczonych pierwszy lot człowieka również poprzedził lot zwierzęcia – szympansa  
o imieniu Ham, który 31 stycznia 1961 r. wykonał 16-minutowy lot suborbitalny, zakończony udanym 
wodowaniem na Atlantyku. 5 maja 1961 r. Alan Shepard jako pierwszy Amerykanin i drugi człowiek  
w historii znalazł się w Kosmosie, wykonując 15-minutowy lot suborbitalny statkiem Freedom 7,  
wyniesionym przez rakietę Mercury-Redstone 3. Wystartował z przylądka Canaveral na Florydzie  
i wodował na Atlantyku w pobliżu Bermudów. Lot przebiegł bez większych problemów. 
Kolejnym Amerykaninem, który znalazł się w Kosmosie 21 lipca 1961 r. był Virgil „Gus” Grissom, 
który również wykonał lot suborbitalny statkiem Liberty Bell 7. Sam lot przebiegł bez problemów,  
natomiast po wodowaniu, z powodu przedwczesnego odstrzelenia włazu statek kosmiczny zatonął,  
a sam Grissom został wydobyty z wody w ostatniej chwili przed utonięciem.

Alan Shepard przed startem

Start rakiety Mercury-Redstone 3 ze statkiem  
Freedom 7 Alana Sheparda

Gus Grissom przy statku Liberty Bell 7
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Amerykanie na orbicie 
Przed wysłaniem na orbitę człowieka,  
29 listopada 1961 r. Amerykanie również 
wysłali tam najpierw szympansa o imie-
niu Enos. Statki Mercury przeznaczone do  
lotów orbitalnych były wynoszone przez 
rakiety Mercury-Atlas. Pierwszym Ame-
rykaninem na orbicie został John Glenn, 
który statkiem Friendship 7 wykonał 20  
lutego 1962 r. lot trwający 4 godziny i 55  
minut, w czasie którego okrążył Ziemię trzy 
razy. Kolejnymi misjami programu Mercury  
były Aurora 7 (Scott Carpenter, 24 maja  
1962 r.), Sigma 7 (Walter Schirra, 3 paź-
dziernika 1962 r.) i Faith 7 (Gordon Cooper,  
15 maja 1963 r.). Z Siódemki Mercury  

w kosmosie nie znalazł się Donald „Deke” 
Slayton,  u którego zdiagnozowano schorze-
nie serca. Został on szefem grupy astronau-
tów, odpowiedzialnym za planowanie załóg 
na przyszłe misje.  Poleciał w kosmos w 1975 
r., w ramach radziecko-amerykańskiej misji 
Sojuz-Apollo. 

John Glenn wsiada do statku kosmicznego Friendship 7

Start rakiety Mercury-Atlas 6 ze statkiem 
Friendship 7 Johna Glenna
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Kolejne loty 
16 czerwca 1963 r. na pokładzie statku  
Wostok 6 w kosmos poleciała pierwsza ko-
bieta – Rosjanka Walentyna Tierieszkowa. 
Amerykanie w ramach programu Gemini,  
a Rosjanie w ramach programu Woschod 
rozpoczęli loty w załogach wieloosobowych. 
19 marca 1965 r. podczas misji Woschod 
2 Aleksiej Leonow jako pierwszy wyszedł  
w otwartą przestrzeń kosmiczną. Wyjście 
to omal nie skończyło się tragicznie, ponie-
waż jego skafander zwiększył swoją obję-
tość na skutek próżni panującej w kosmosie  i Leonow z trudem wcisnął się z powrotem  

do śluzy wejściowej. 
Podczas misji Gemini 4 Edward White jako 
pierwszy Amerykanin i drugi człowiek 
w historii wyszedł w otwartą przestrzeń  
kosmiczną 3 czerwca 1965 r. 15 grudnia 
1965 r. statki Gemini 6A i Gemini 7 spo-
tkały się na orbicie i zbliżyły do siebie na  
odległość mniejszą niż metr. 16 mar-
ca 1966 r. podczas misji Gemini 8 do-
szło do pierwszego dokowania statku ko-
smicznego do modułu bezzałogowego  
Agena, co prawda nieudanego.

Dokowanie statku Gemini 8  
do modułu bezzałogowego Agena

Edward White w otwartej 
przestrzeni kosmicznej

Aleksiej Leonow, pierwszy człowiek  
w otwartej przestrzeni kosmicznej
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Lądowanie na Księżycu 
Edwin Aldrin na Księżycu przy lądowniku księżycowym LM Apollo 11 

Pojazd księżycowy Łunochod 1

Eugene Cernan przy pojeździe księżycowym LRV podczas misji Apollo 17

W 1959 r. ZSRR wysłał pierwszą sondę 
księżycową Łuna 1. 25 maja 1961 r., po 
udanym locie Alana Sheparda prezy-
dent John F. Kennedy zapowiedział 
podczas przemówienia w Kongresie 
lądowanie Amerykanów na Księży-
cu przed końcem dekady. Program 
Gemini był wstępem do programu  
Apollo, czyli lądowania na Księżycu. 
Ten program przyniósł też pierwsze 
ofiary śmiertelne wśród amerykań-
skich astronautów. 27 stycznia 1967 r. 
załoga Apollo 1 – Virgil „Gus” Grissom, 
Edward White i Roger Chaffee zginę-
ła w pożarze podczas ćwiczeń pro-
cedury odliczania. W grudniu 1968 r. 
załoga misji Apollo 8 weszła na orbitę 
Księżyca, z której sfotografowała Zie-
mię. 20 lipca 1969 podczas misji Apol-
lo 11 pierwsi ludzie – Neil Armstrong 
i Edwin Aldrin stanęli na Księżycu.  
Do 1972 r. Amerykanie wykona-
li jeszcze pięć lądowań na Księżycu  
(misje Apollo 12 – Apollo 17, prócz 
nieudanej misji Apollo 13, która nie 
zdołała wylądować na Księżycu  
z powodu awarii i po jego okrąże-
niu wróciła na Ziemię). Łącznie na  
Księżycu znalazło się 12 ludzi. 
W latach 70. Rosjanie wysłali pojazdy 
księżycowe Łunochod 1 i Łunochod 2, 
sterowane z Ziemi.
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Stacje kosmiczne 

Rosyjska stacja kosmiczna Mir

Międzynarodowa stacja kosmiczna ISS

W celu umożliwienia dłuższego prze-
bywania ludzi w przestrzeni kosmicz-
nej na orbicie umieszcza się sta-
cje kosmiczne. Pierwszą był Salut 1, 
umieszczony na orbicie przez Rosjan  
w 1971 r. W 1986 r. Rosjanie umieści-
li na orbicie stację kosmiczną Mir,  
która pozostawała tam do 2001 r.  
W tym czasie przewinęło się przez nią 
wielu astronautów z różnych krajów, 
prowadząc na jej pokładzie rozmaite 
badania naukowe.  2002 r. na orbitę 
została  wyniesiona Międzynarodowa  
Stacja Kosmiczna (International  
Space Station – ISS), funkcjonująca  
do chwili obecnej.
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Na przełomie lat 60. i 70. w ZSRR utworzono 
międzynarodowy kosmiczny program badaw-
czy Interkosmos, w ramach którego przedsta-
wiciele państw komunistycznych mieli odbyć 
wspólne loty kosmiczne z kosmonautami ra-
dzieckimi. Przy Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk powstał Komitet ds. Badania i Pokojo-
wego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej,  
kierowany przez prof. Stefana Piotrowskie-
go. W połowie lat 70. rozpoczęto program lo-
tów załogowych Interkosmos.  Wśród pilotów 
wojskowych rozpoczęto nabór i selekcję kan-
dydatów na kosmonautów. Ostatecznie wy-
łoniono majora Mirosława Hermaszewskiego  
i podpułkownika Zenona Jankowskiego.  
Wraz z kandydatami z Czechosłowacji  
i NRD rozpoczęli oni szkolenie w Gwiezdnym  
Miasteczku pod Moskwą w grudniu 1976 r.

Pierwszy lot załogowy programu Interkosmos 
wykonała na statku Sojuz 28 załoga  Aleksiej 
Gubariew i Vladimír Remek z Czechosłowacji  
w dniach  2–10 marca 1978. 

Kolejny lot miał wykonać przedstawiciel  
Polski. Podjęto decyzję, że poleci mjr Her-
maszewski, a ppłk Jankowski będzie rezer-
wowym. 27 czerwca 1978 r. w ramach misji 
Salut-6 EP3, mającej kryptonim Kaukaz Miro-
sław Hermaszewski i dowodzący misją Piotr 
Klimuk wystartowali z kosmodromu Bajko-
nur w Kazachstanie na pokładzie statku So-
juz 30 . Następnego dnia zacumowali do sta-
cji kosmicznej Salut-6, na której przebywali  
Władimir Kowalonok i Aleksandr Iwanczenkow. 
Na pokładzie stacji przeprowadzili szereg  

eksperymentów fizjologicznych, spraw-
dzających funkcjonowanie organizmu czło-
wieka w warunkach nieważkości, badania  
Ziemi i zorzy polarnej. Mirosław Hermaszewski 
i Piotr Klimuk powrócili na Ziemię 5 lipca 1978 
r., lądując na stepie w Kazachstanie, ok. 300 
km od Celinogradu (obecnej stolicy Astany).  
Skafander kosmiczny Sokoł Mirosława Herma-
szewskiego i lądownik Sojuza 30 zostały prze-
kazane do Polski. 
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Polak w Kosmosie

Mirosław Hermaszewski i Piotr Klimuk przed startem
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Wahadłowiec Space Shuttle 

Lądowanie wahadłowca Endeavour po misji STS-127

Start wahadłowca Discovery podczas misji STS-120

W latach 70. w Stanach Zjednoczonych opra-
cowano prom kosmiczny (wahadłowiec) Spa-
ce Shuttle, służący do wynoszenia w prze-
strzeń kosmiczną ludzi i ładunków. Początkowo  
zbudowano pięć wahadłowców: Enterprise  
(służący tylko do prób), Columbia, Discove-
ry, Challenger i Atlantis, później w 1991 r. zo-
stał ukończony Endeavour w miejsce utraco-
nego Challengera. Wahadłowiec był napędzany 
trzema silnikami rakietowymi na paliwo cie-
kłe. Był osadzany na zbiorniku paliwa ciekłego,  
po bokach którego umieszczone były pomoc-
nicze rakiety na paliwo stałe. Po  starcie ra-
kiety pomocnicze były odrzucane po zużyciu  
paliwa, po czym były wykorzystywane  
powtórnie. Zbiornik paliwa ciekłego był jed-
norazowy. Wahadłowiec wchodził w at-
mosferę ustawiony tak, by jego dolna po-
wierzchnia, pokryta specjalnymi płytkami ze 
wzmocnionego kompozytu węglowego przyj-
mowała na siebie energię tarcia. Po wejściu  
w atmosferę wahadłowiec podchodził do  
lądowania jak klasyczny samolot.

Od 1982 r. do 2011 r. odbyło się 135 misji wa-
hadłowców. Wyniosły one w przestrzeń ko-
smiczną wiele satelitów, teleskop Hubble’a, 
służyły też do komunikacji z stacjami Mir i ISS.  
Dwa wahadłowce uległy katastrofom – Chal-
lenger w styczniu 1986 r. z powodu niesz-
czelności rakiety pomocniczej na paliwo stałe  
i Columbia w lutym 2003 r., która rozpadła się 
podczas wejścia w atmosferę z powodu uszko-
dzenia osłony termicznej. W katastrofach tych  
zginęło 14 astronautów. Ostatnia misja waha-
dłowca Atlantis zakończyła się 21 lipca 2011 r. 
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60 lat lotów w kosmos 

Pierwszy prywatny  
lot załogowy  

Start rakiety Falcon  9 ze statkiem Crew 
Dragon do misji SpaceX DM-2

Dokowanie statku Crew Dragon do stacji ISS

Po wycofaniu wahadłowców NASA 
musiała korzystać z rosyjskich  
statków Sojuz, by dostarczać astro-
nautów na stację ISS. Założona 
przez Elona Muska firma Space 
Exploration Technologies (SpaceX) 
skonstruowała dwustopniową ra-
kietę nośną Falcon 9, której pierw-
szy stopień może być używany 
wielokrotnie, oraz wielofunkcyjny 
statek kosmiczny Dragon, mogący 
transportować ładunki i ludzi. 

31 maja 2020 r. w ramach misji 
SpaceX DM-2 statek Crew Dragon 
dostarczył na stację ISS astronau-
tów Douglasa Hurleya i Roberta  
Behnkena. Po 63 dniach pobytu 
na stacji statek z tą samą załogą  
powrócił na Ziemię i wodował na 
Zatoce Meksykańskiej.  
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Eksploracja Marsa  
Kolejnym planowanym krokiem na dro-
dze podboju kosmosu jest lądowanie  
ludzi na Marsie. NASA wysłała na Czerwoną  
Planetę dwa łaziki. Pierwszym był Curiosi-
ty, który został wystrzelony rakietą Atlas 
26 listopada 2011 r. i wylądował na Marsie  
w kraterze Gale 6 sierpnia 2012 r. 

Drugim jest Perseverance, który wystar-
tował 30 lipca 2020 r. i wylądował na  
Marsie 21 lutego 2021 r. w kraterze Jezero.  
Oba łaziki wykonują zdjęcia powierzch-
ni planety, badają skład chemiczny jej skał  
i atmosferę, przekazując wyniki badań  
na Ziemię.  

Zdjęcie łazika Perseverance i drona Ingenuity na Marsie.

Fragment ramienia łazika Perseverance .
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