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Daniel Korzan 

Streszczenie: W artykule przedstawiono ide  mi dzynarodowego 
programu edukacyjnego ARISS, w ramach którego organizowane s
„kosmiczne lekcje”, polegaj ce na udziale uczniów w poł czeniu 
radiowym ze stacj  kosmiczn .
Słowa kluczowe: edukacja, ł czno  radiowa, krótkofalarstwo, stacja 
kosmiczna.  
Summary: The article presents the idea of an international educational 
programme ARISS. Students of the special „space classes” communicate 
by radio with the space station. 
Keywords: education, radio communication, amateur radio, space station.  

W Płocku, w godzinach porannych, dnia 17 marca 2011 roku 
doszło do niecodziennego wydarzenia – bezpo redniej, szkolnej, 
ł czno ci z astronautk  przebywaj c  na pokładzie Mi dzynarodowej 
Stacji Kosmicznej.  

Wydarzenie to było mo liwe dzi ki zaanga owaniu m.in. 
Towarzystwa Naukowego Płockiego w mi dzynarodowy projekt 
edukacyjny ARISS – Amateur Radio on the International Space Station. 

Czy istniej  inteligentne formy ycia poza Ziemi ? Jak zakłada si
kosmiczny skafander? Co wida  z kosmosu? Czy doniesienia  
o UFO mog  by  prawdziwe? – takie i mnóstwo innych – podobnych  
– pyta  zadaj  sobie codziennie dzieci, młodzie , a tak e doro li  
na całym wiecie. Zadaj  je rodzicom, kole ankom i kolegom.  
Zadaj  je nauczycielom. 
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Fot. 1. Uczestnicy płockiej „kosmicznej lekcji” 
ródło: http://www.korzan.edu.pl/ariss_www/fotki/pamiatkowe_foto.jpg;  

dost p w dniu 27 pa dziernika 2013 (fot. Hubert Dajnowski). 

Co by było, gdyby mo na było zada  je astronautom. Otó , istnieje 
taka mo liwo . Uczniowie dzi ki działalno ci radioamatorskiej  
mog  bezpo rednio skontaktowa  si  z przebywaj cymi na pokładzie 
Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej astronautami. Ł czno  taka 
mo liwa jest dzi ki zaanga owaniu krótkofalowców – wolontariuszy 
działaj cych na ka dym niemal kontynencie. Zrzeszaj  si  oni w ró ne 
organizacje. Jedn  z takich organizacji jest ARISS. Amateur Radio on 
the International Space Station, bo tak rozszyforwuje si  w j zyku 
angielskim ten skrót, to mi dzynarodowy program edukacyjny 
realizowany siłami radioamatorów i wolontariuszy z całego wiata.  
W przedsi wzi ciu uczestnicz  jako partnerzy najwa niejsze wiatowe 
agencje kosmiczne: Narodowa Agencja Aeronautyki i Kosmosu (NASA) 
z USA, Federalna Agencja Kosmiczna – Roskosmos (RKA) z Rosji, 
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Narodowe Centrum Badania 
Kosmosu (CNES) z Francji, Japo ska Agencja Odkrywania Przestrzeni 
Kosmicznej (JAXA), Kanadyjska Agencja Kosmiczna (CSA) w ramach 
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współpracy z Radioamatorsk  Korporacj  Satelitarn  (AMSAT)  
i organizacjami krótkofalowców z pa stw uczestnicz cych. 

Główn  ide  projektu jest organizacja „kosmicznej lekcji”  
– ł czno ci z przebywaj cym na pokładzie Mi dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej (ang. ISS – International Space Station) astronaut , podczas 
której dzieci i młodzie  uczestnicz ca w lekcji ma wyj tkow  mo liwo
zadania uło onych i wymy lonych przez siebie pyta  dotycz cych 
najcz ciej eksploracji przestrzeni kosmicznej, bada  naukowych i ycia 
na orbicie okołoziemskiej. 

Prócz tego uczestnicy ł czno ci maj  mo liwo  obcowania  
z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi w radiokomunikacji, 
sprz tem radiowym, antenowym i komputerowym. Maj  z reguły tak e 
praktyczn  mo liwo  wykorzystania swoich umiej tno ci j zykowych, 
poniewa  najcz ciej ł czno ci realizowane s  w j zyku angielskim.  
Jest to tak e motywacja do poznania problematyki eksploracji 
przestrzeni kosmicznej, jej historii i tera niejszo ci. 

Rozmowa z astronaut  to tak e ogromne prze ycie i przygoda, 
któr  wielu jej uczestników zapami ta przez całe swoje ycie.  
Jest zwie czeniem i ukoronowaniem przygotowa , wysiłku i trudu 
przygotowa  merytorycznych i technicznych. 

Projekt ARISS to ju  przeszło dziesi cioletnia historia kosmicznej 
edukacji dzieci i młodzie y na całym wiecie. Lista udanych kontaktów 
ARISS1 liczy sobie a  694 wpisy na temat podejmowanych prób 
ł czno ci, z których 677 to próby udane. Na li cie tej mo na bez 
problemu odnale  9 wpisów polskich miast, którym udało si
porozmawia  z przebywaj cymi na pokładzie Mi dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej astronautami. S  to w chronologicznej kolejno ci: Gdynia, 
Warszawa, Katowice, Ostrowiec wi tokrzyski, Płock, Podgrodzie, 
Mikołów, Gda sk i uromin. Pierwszy z kontaktów odbył si
6 pa dziernika 2004 roku w Akademii Morskiej w Gdyni, ostatni 
natomiast miał miejsce 2 stycznia 2012 roku w Zespole Szkół nr 2  
w urominie. 

1 Successful European ARISS School Contacts; 
https://creator.zoho.com/school.selection.manager/successful-european-ariss-school-
contacts/#; dost p w dniu 28 stycznia 2012. 
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W kolejce oczekuj cych na termin swojej ł czno ci znajdujemy 
kolejne polskie szkoły, instytucje i radiostacje2. Taka du a liczba 
polskich akcentów jest zasług  sprawnie działaj cej Polskiej Grupy 
ARISS3 przy Polskim Zwi zku Krótkofalowców4, kierowanej obecnie 
przez dr. Armanda Budzianowskiego (SP3QFE)5. 

Ł czno ci w ramach projektu ARISS realizowane s  na dwa 
sposoby. Pierwszy z nich to bezpo rednia, radiowa ł czno  instytucji  
z pokładem Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tym celu nale y 
przygotowa  odpowiedni sprz t do zrealizowania takiego poł czenia, 
urz dzenia radiokomunikacyjne o odpowiednich parametrach, wła ciwe 
anteny i systemy ich naprowadzania. Specyfikacj  konfiguracji takich 
urz dze  okre la w swoich dokumentach Główna Kwatera projektu 
ARISS6. Istnieje te  mo liwo  zestawienia ł czno ci jako „telemost” 
(ang. telebridge) w sytuacji, gdy nie ma mo liwo ci zainstalowania 
odpowiedniego sprz tu, b d  wyst puje problem z jego zgromadzeniem 
w danym rodowisku. Wystarczy wówczas szerokopasmowe ł cze 
internetowe i wykorzystanie krótkofalarskiego komunikatora interneto- 
wego EchoLink w celu poł czenia si  z jedn  z wielu rozmieszczonych 
na całym wiecie radiostacji, obsługiwanych przez radiooperatorów  
– wolontariuszy, przesyłaj cych i odbieraj cych drog  radiow  sygnały  
z pokładu Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Jak czytamy na stronach internetowych projektu: „Amatorska 
stacja radiowa znajduje si  w rosyjskim segmencie, w module serwiso- 
wym, Zvesda... Zamontowana na pokładzie stacja ARISS oferuje stał
kosmiczn  platform  dla społeczno ci krótkofalarskiej z całego wiata. 
Kilka trybów pracy jest zautomatyzowanych i wykorzystywanych przez 
stacje naziemne bez opieki załogi (packet radio, APRS, przemienni  

2 ARISS-Europe Applications; 
https://creator.zoho.com/school.selection.manager/ariss-europe-applications/#,  
dost p w dniu 28 stycznia 2012. 

3 ARISS Polska; http://www.arisspolska.info/ i http://ariss.pzk.org.pl/,  
dost p w dniu 28 stycznia 2012. 

4 Polski Zwi zek Krótkofalowców; http://www.pzk.org.pl/,  
dost p w dniu 28 stycznia 2012. 

5 SP3QFE.net; http://sp3qfe.net/, dost p w dniu 28 stycznia 2012. 
6 Direct Contact Installation; http://www.ariss-

eu.org/9%20ARISS_Direct_Contact_Installation.pdf, dost p w dniu 28 stycznia 2012. 
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VHF / UHF, downlink SSTV). Kosmonauci i astronauci mog  w swoim 
wolnym czasie u y  tak e stacji do kontaktu z amatorskimi stacjami 
krótkofalarskimi na ziemi”7. Radiostacja zamontowana na pokładzie ISS 
mo e przekazywa  nie tylko informacje w postaci akustycznej – 
głosowej, ale tak e emisje cyfrowe i obrazy przekazywane z u yciem 
amatorskiej telewizji wolnoobrazkowej. 

Sama ł czno  w ramach projektu ARISS trwa zazwyczaj tylko 
około 10 minut. Wynika to z krótkiego czasu przebywania Stacji 
Kosmicznej w tzw. horyzoncie radiowym, co jest spowodowane du
pr dko ci  poruszania si  jej po orbicie okołoziemskiej. Niemniej jednak 
zwykle w tym czasie udaje si  z Ziemi zada  około 20 pyta  i wysłucha
odpowiedzi udzielonych przez astronaut . Zwykle ł czno ci poprze- 
dzane s  krótkim wprowadzeniem, wykładem na temat Stacji Kosmicz- 
nej, ycia na niej, a tak e projekcjami filmowymi, prezentuj cymi 
funkcjonowanie astronautów w przestrzeni kosmicznej oraz pokazami  
i prezentacjami ł czno ci krótkofalarskich, tak e z wykorzystaniem 
technik satelitarnych. 

Ł czno ci poprzedzane s  wielomiesi cznymi przygotowaniami. 
Nie tylko technicznymi, ale tak e merytorycznymi, w trakcie których 
młodzi uczestnicy „kosmicznej lekcji” zgł biaj  tajniki eksploracji 
przestrzeni kosmicznej, a tak e szlifuj  swoje umiej tno ci j zykowe. 
Sama ł czno  jest zwie czeniem i podsumowaniem pracy, swego 
rodzaju nagrod  za trud poznania. 

Uczestnicy szkolnych ł czno ci z Mi dzynarodow  Stacj
Kosmiczn  interesuj  si  bardzo ró nymi aspektami funkcjonowania 
astronautów. Wyrazem tej ró norodno ci s  bardzo ró ne kwestie 
zawierane w pytaniach kierowanych do astronautów. Dotycz  one 
mi dzy innymi do wiadcze  i eksperymentów realizowanych podczas 
misji na pokładzie ISS, odczu  i prze y  jakie towarzysz  astronautom, 
ich pracy i wypoczynku na pokładzie Mi dzynarodowej Stacji Kosmicz- 
nej, od ywiania si  czy sposobów na realizowanie codziennych 
czynno ci higienicznych b d  fizjologicznych. 

7 ARISS Europe; http://ariss.pzk.org.pl/index2.htm, dost p w dniu 28 stycznia 2012. 
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ISS – International Space Station  
(MSK - Mi dzynarodowa Stacja Kosmiczna) – „ALFA” 
jak czytamy na łamach Portalu Wiedzy Onet.pl „jest najwi kszym 
przedsi wzi ciem podj tym przez ludzko  w dziedzinie podboju 
kosmosu. W pracach nad ISS bior  udział naukowcy z 16 krajów,  
s  to USA, Belgia, Brazylia, Kanada, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, 
Japonia, Holandia, Norwegia, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria  
i Wielka Brytania. W przyszło ci na stacji znajdzie si  6 laboratoriów, 
w których b d  prowadzone zaawansowane badania naukowe”8.

W serwisie dowiadujemy si , e by zbudowa  Mi dzynarodow
Stacj  Kosmiczn  „...w ci gu 5 lat planowanych jest ponad 40 lotów 
ameryka skich wahadłowców oraz rosyjskich rakiet kosmicznych Sojuz  
i Proton, które dostarcz  na orbit  ponad 100 elementów stacji 
kosmicznej. Ich ł czeniem zajm  si  roboty a tak e astronauci, którzy 
wykonaj  w tym celu wiele spacerów w przestrzeni kosmicznej.
Po zako czeniu monta u masa kompleksu wyniesie 425 ton, długo
88,5 metra, rozpi to  paneli baterii słonecznych 108,5 metra, a moc 
przez nie generowana 110 kW (z tego 60 kW na badania naukowe  
a reszta na funkcjonowanie stacji). Obj to  pomieszcze  hermetyzowa- 
nych wyniesie (docelowo) 1160 metrów sze ciennych (powierzchnia 
porównywalna z wn trzem Boeinga 747 - jumbo jeta)”9. 

Stały pobyt człowieka na pokładzie mi dzynarodowej Stacji 
Kosmicznej rozpocz ł si  2 listopada 2000 roku. Od tego czasu stale  
na pokładzie ISS przebywaj  ludzie. Najcz ciej s  to sze cioosobowe 
załogi stałe, do zada  których prócz nieustaj cej rozbudowy i obsługi 
funkcjonowania ISS nale y realizacja ró norodnych bada  naukowych 
zwi zanych mi dzy innymi z: medycyn , biologi , materiałoznawstwem, 
elektronik , procesami spalania, telekomunikacj , a tak e obserwacjami 
Ziemi, Sło ca oraz Kosmosu10.

8 Mi dzynarodowa Stacja Kosmiczna „Alfa” - WIEM, darmowa encyklopedia; 
http://portalwiedzy.onet.pl/88618,,,,miedzynarodowa_stacja_kosmiczna_alfa,haslo.html, 
dost p w dniu 30 stycznia 2012. 

9 Tam e. 
10 10 lat stałej załogi na ISS!; http://www.kosmonauta.net/index.php/Misje-

zalogowe/Orbitalne/2010-11-02-iss.html, dost p w dniu 30 stycznia 2012. 
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Na jej pokładzie mo emy tak e znale  istotny polski wkład  
w badania nad technologiami kosmicznymi. Mi dzy innymi do ł czno ci 
z Ziemi  na pokładzie Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej wykorzysty- 
wane s  specjalistyczne anteny nadawczo-odbiorcze zaprojektowane  
i wykonane w Instytucie Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki 
Politechniki Wrocławskiej11. 

Płocki eksperyment „kosmicznej lekcji” 
swymi pocz tkami si ga 21 listopada 2009 roku, kiedy to skupiona  
w Harcerskim Klubie Ł czno ci SP5ZBA grupa płockich krótkofalow- 
ców podj ła decyzj  o „si gni ciu gwiazd” i zorganizowaniu w Płocku 
szkolnej ł czno ci z astronaut  przebywaj cym na pokładzie Mi dzyna- 
rodowej Stacji Kosmicznej w ramach projektu ARISS12. 

Natychmiast przyst piono do przygotowania wła ciwego wniosku  
o wyznaczenie terminu ł czno ci, skierowanego do Głównej Kwatery 
ARISS, jednocze nie rozpoczynaj c kompletowanie niezb dnego zaplecza 
technicznego, zarówno sprz tu ł czno ci: radiostacji, anten, przewodów 
jak i informatycznego niezb dnego do przeprowadzenia bezpo redniej 
ł czno ci z pokładem Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej. 

Ostatecznie – po ustaleniach z przedstawicielami – dla zdywersyfi- 
kowania potencjału edukacyjnego, a tym samym zwi kszenia szans na 
akceptacj  wniosku, zdecydowano wówczas, e beneficjentami poj tych 
działa  b dzie pi  płockich i okolicznych instytucji, mianowicie: 

SP5ZBA - Harcerski Klub Ł czno ci13; 
Szkoła Wy sza im. Pawła Włodkowica w Płocku14; 
Szkoła Podstawowa ZOK „Profesor”15; 

11 Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki; http://www.ita.pwr.wroc.pl/, 
dost p w dniu 30 stycznia 2012. 

12 Droga do gwiazd, czyli o przygotowaniach do ł czno ci ze stacj  ISS; 
http://korzan.edu.pl/ariss_www/ariss.htm, dost p w dniu 30 stycznia 2012. 

13 SP5ZBA - Harcerski Klub Ł czno ci; http://www.sp5zba.net/, dost p w dniu 30 stycznia 
2012. 

14 Szkoła Wy sza im. Pawła Włodkowica w Płocku; http://www.wlodkowic.pl/, dost p 
w dniu 30 stycznia 2012. 

15 Szkoła Podstawowa ZOK „Profesor”; http://www.profesor.edu.pl/psp/, dost p w 
dniu 30 stycznia 2012. 
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku („Elektryk”)16; 
Towarzystwo Naukowe Płockie17; 
Szkoła Podstawowa w Liszynie18.

Dnia 26 listopada 2009 roku ostatecznie skomletowano wniosek19  
i przesłano go ówczesnemu Koordynatorowi ARISS w Polsce  
– Krystianowi Górskiemu SQ2KL. Wniosek, po drobnych poprawkach  
i naniesieniu uwag Polskiego Zespołu ARISS, trafił do akceptacji 
europejskich struktur ARISS i został pomy lnie rozpatrzony. Na stronach 
swojego bloga po wi conego działano ci ARISS wspomniany K. Górski 
napisał:... „na list  stacji oczekuj cych na ł czno  ARISS z Polski, 
doł czyła stacja z Płocka. Jest to bardzo ciekawe zgłoszenie, bowiem 
udział w ł czno ci zadeklarowało wspólnie kilka instytucji: klub 
harcerski, uczelnia wy sza, szkoły rednie i podstawowe oraz słynne 
towarzystwo naukowe. Jest to wspaniały dowód integracji i udanej 
współpracy krótkofalowców z lokaln  społeczno ci ... mentorem tej 
ł czno ci jest Daniel Korzan SQ5AXS. Zawodowo pedagog pracownik 
naukowy w Szkole Wy szej im. Pawła Włodkowica w Płocku”20. 

„Namacalnym” dowodem stara  stało si  umieszczenie na li cie 
instytucji oczekuj cych z oznaczeniem EU Apps # 165, z dat  zło enia 
wniosku jako 2 grudnia 2009 roku, na stronie:  
http://creator.zoho.com/hahnjo/view/4/, pod pozycj  26, z adnotacj
jako Several Polish schools. 

Nastał czas gor czkowych przygotowa , zarówno merytorycz- 
nych, jak i technicznych. Wyłoniono grup  dzieci, które miały zada
swoje pytania astronaucie. Po konsultacjach zarówno merytorycznych, 
jak i j zykowych pytania tak e przyj ły ostateczne brzmienie, 
sformułowane przez swoich kilkunastoletnich Autorów. Oto one: 

16 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Płocku („Elektryk”); http://www.zsznr2.pl/,  
dost p w dniu 30 stycznia 2012. 

17 Towarzystwo Naukowe Płockie; http://www.tnp.org.pl/, dost p w dniu 30 stycznia 2012. 
18 Szkoła Podstawowa w Liszynie; http://www.spliszyno.pl/, dost p w dniu 30 stycznia 2012. 
19 School Application Form For an Organized Radio Contact with the International Space 

Station; http://korzan.edu.pl/ariss_www/application.doc, dost p w dniu 30 stycznia 2012. 
20 SQ2KL blog » Archiwa bloga » Kolejna stacja z Polski przygotowuje si  do ł czno ci 

ARISS – Teraz Płock; http://www.sq2kl.pl/?p=247, dost p w dniu 5 grudnia 2009. 
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1.  Kuba (Jakub Wichrowski): What do you eat? (Co jecie?); 
2.  Kuba (Jakub Wichrowski): Is there a toilet on the ISS? (Czy jest 

toaleta na Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej?); 
3.  Mikołaj (Mikołaj Sarnowski): How many people are there with you? 

How many places is onboard? (Jak wiele osób jest tam  
z Tob ? Ile miejsc ma Stacja?); 

4.  Maciek (Maciej Krakowski): How do you repair faults on the ISS? 
What was the biggest fault? (Jak naprawiacie usterki na pokładzie 
Stacji? Jakie było najwi ksze uszkodzenie?); 

5.  Raphael (Rafał Dobrzeniecki): Did you see a UFO? (Czy widzieli cie 
UFO?); 

6.  Raphael (Rafał Dobrzeniecki): Is the ISS comfortable? (Czy Stacja 
jest komfortowa?); 

7.  Ela (El bieta Pawlikowska): What do you do in your free time?  
(Co robicie w wolnym czasie?); 

8.  Ela (El bieta Pawlikowska): Would you like to come back to earth 
now? (Czy chciałby  wróci  ju  na Ziemi ?); 

9.  Ola (Aleksandra Artymiak): What planets did you see?  
(Jakie planety widzicie?); 

10.  Ola (Aleksandra Artymiak): What view from space is the best  
for you? (Jaki widok z kosmosu jest najlepszy dla Ciebie?); 

11.  Ola (Aleksandra Artymiak): What is the hardest in your job?  
(Jaka jest najci sza praca?); 

12.  Laura (Laura Abrejan): How do you produce fresh air?  
(Jak produkujecie wie e powietrze?); 

13.  Ludwika (Ludwika Kruszewska): Why did you choose this Job? 
(Dlaczego wybrałe  t  prac ?); 

14.  Ludwika (Ludwika Kruszewska): How do you prepare for such  
a long flight? (Jak si  przygotowujecie do tak długiego lotu?); 

15.  Peter (Piotr Jarzy ski): What do you know about Area 51?  
(Co wiesz o Strefie 51?); 

16.  Peter (Piotr Jarzy ski): Is it difficult to wear a space suit?  
(Czy trudno jest ubra  kombinezon kosmiczny?); 

17.  Peter (Piotr Chmielewski): When and how will you come back 
home? (Kiedy i jak wrócicie do domu?); 
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18.  Peter (Piotr Chmielewski): Can you send us any photos?  
(Czy mo ecie nam przesła  jakie  zdj cie?) 

19.  Roza (Roza Sayhakan): How do you sleep? (Jak picie?) 
20.  Mathew (Mateusz Ptaszy ski): How big is the ISS? (Jak du a  

jest Mi dzynarodowa Stacja Kosmiczna?)21. 

Podj to tak e ostateczne decyzje sprz towe. Postanowiono 
samodzielnie wykona  główn  anten  typu Cross-Yagi, słu c
do zestawienia ł czno ci z Mi dzynarodow  Stacj  Kosmiczn .
Posłu ono si  w tym celu opracowaniami niemieckiego krótkofalowca
Martina Steyera DK7ZB22. Skompletowano niezb dne urz dzenia  
i zamontowano w jednej z sal wykładowych na pierwszym pi trze 
budynku „E” Szkoły Wy szej im. Pawła Włodkowica w Płocku,  
w którym mie ci si  m. in. Wydział Pedagogiczny. 

Przygotowania do ł czno ci i oczekiwanie na wyznaczenie 
wyczekiwanej ł czno ci wypełniały i umilały tak e nasłuchy ł czno ci 
głównie ze stacjami europejskimi, realizowane w ramach projektu ARISS 
oraz próby amatorskich ł czno ci satelitarnych. Jedn  z ciekawszych 
ł czno ci, któr  mo na było ledzi  – tym razem za po rednictwem 
Internetu – była wyj tkowa rozmowa Uniwersytetu w Rzymie „Tor 
Vergata” (oraz „Enrico Fermi” Middle School of Monteporzio Catone)  
z astronaut  Jeffreyem Williamsem (KD5TVQ), przebywaj cym  
na pokładzie Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Był to telemost  
(ang. telebridge) zrealizowany przez radiostacj  klubow  W6SRJ, 
zlokalizowan  w Santa Rosa w Junior College, w Kalifornii w Stanach 
Zjednoczonych. Wyj tkowym w tej ł czno ci było to, e realizowana była 
ona dla upami tnienia przyznania Nagrody Nobla z fizyki Guglielmo 
Marconi'emu w 1909 roku. Wyj tkowa była tematyka wi kszo ci spo ród 
11 zadanych pyta . Dotyczyła mi dzy innymi: wkładu G. Marconiego  
we współczesn  komunikacj , dotychczasowych do wiadcze   
w ł czno ciach ARISS i ich dalszego rozwoju, psychicznej adaptacji  
do przebywania na pokładzie Stacji Kosmicznej czy wykorzystania ISS 

21 Droga do gwiazd, czyli o przygotowaniach do ł czno ci ze stacj  ISS; 
http://korzan.edu.pl/ariss_www/ariss.htm, dost p w dniu 30 stycznia 2012. 

22 DK7ZB Yagi – Homepage; http://www.qsl.net/dk7zb/index.htm, dost p w dniu  
30 stycznia 2012. 
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jako stacji przeka nikowej w ł czno ciach mi dzyplanetarnych. 
Prawdziwym rarytasem była mo liwo  usłyszenia głosu Ksi niczki 
Elettry Marconi – córki G. Marconi'ego, która zło yła załodze ISS 
yczenia noworoczne i podzi kowania za interesuj c  działalno . 

Ł czno  ta była retransmitowana tak e drog  radiow  na terenie 
Płocka i okolic, na krótkofalarskiej cz stotliwo ci 144,675 MHz  
z modulacj  FM, z wykorzystaniem zainstalowanego w Harcerskim 
Klubie Ł czno ci radiowego ł cza (SP5ZBA-L) z internetowym 
komunikatorem krótkofalarskim EchoLink, poł czonego z konferencj
*ARISS* transmituj c  całe wydarzenie (wi cej informacji, wraz  
z zapisami audio fragmentów ł czno ci, dost pne na płockiej stronie 
internetowej projektu ARISS, pod adresem:  
http://www.korzan.edu.pl/ariss_www/starsze.htm)23.

Nietypow  ł czno ci  ARISS, która miała miejsce 12 kwietnia 
2010 roku, w okresie płockich przygotowa , była ł czno  z Zespołem 
Szkół Technicznych i Ogólnokształc cych nr 3 im. E. Abramowskiego  
w Katowicach24. Odbyła si  ona w atmosferze ałoby narodowej,  
po katastrofie polskiego samolotu pod Smole skiem. Sygnały z pokładu 
Stacji docierały na Ziemi  z du  sił , jednak z wyst puj cymi 
chwilowymi zanikami. Ł czno  była krótka, zdecydowanie krótsza ni
pierwotnie zaplanowano. Ton samej ł czno ci miał wyciszony charakter, 
zrezygnowano te  z wszelkich dodatkowych uroczysto ci zwi zanych 
z poł czeniem z pokładem ISS, w tym tak e, zgodnie z zaleceniami 
Zarz du Głównego Polskiego Zwi zku Krótkofalowców z pracy stacji 
okoliczno ciowej na falach krótkich. 

Na sam koniec ł czno ci Atronauta Soichi Noguchi przekazał 
Polakom wyrazy współczucia. Tłumaczenie kondolencji zamie ciła  
w godzinach popołudniowych na swoich stronach TVP.info. Oto tre :  
– Chcieli my zło y  kondolencje waszym rodakom. Ł czymy si
w smutku z cał  Polsk , ze wszystkimi Polakami i ich przyjaciółmi. 
B dziemy ogl da  was ze stacji kosmicznej25.

23 Droga do gwiazd, czyli o przygotowaniach do ł czno ci ze stacj  ISS; 
http://www.korzan.edu.pl/ariss_www/starsze.htm, dost p w dniu 31 stycznia 2012. 

24 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształc cych nr 3 im. E. Abramowskiego  
w Katowicach; http://www.abramowski.edu.pl/, dost p w dniu 7 lutego 2012 

25 TVP.info; http://www.tvp.info/twoje-info/kondolencje-z-miedzynarodowej-stacji-
kosmicznej/1648974, dost p w dniu 12 kwietnia 2010. 
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Tu  przed wi tami Bo ego Narodzenia ustalono wst pny termin 
dla płockiej ł czno ci ARISS. Przypadał on na tydzie  od 14 do 20 
marca 2011 roku. Był to wspaniały prezent gwiazdkowy, poniewa
wraz z terminem przydzielony został tak e płocczanom Mentor ł czno ci 
z ISS. Został nim Peter Kofler, posługuj cy si  włoskim znakiem 
krótkofalarskim IN3GHZ. 

Kolejnym, szczególnym prze yciem w trakcie ostatnich 
przygotowa , nie tylko dla płockiego i polskiego Zespołu ARISS, była 
nieudana ł czno  Liceum z Ostrowca wi tokrzyskiego z Paolo Nespoli, 
przebywaj cym na pokładzie Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej. Media 
i rodowisko radioamatorów obiegło wiele informacji i przypuszcze . 
Polska Agencja Prasowa nast puj co zrelacjonowała to wydarzenie: 

„Uczniowie z Liceum Ogólnokształc cego im. Stanisława Staszica 
w Ostrowcu wi tokrzyskim, próbowali we wtorek nawi za  ł czno
radiow  z astronautami Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). 

Zorganizowanie seansu było mo liwe dzi ki współpracy liceum  
z ostrowieckim klubem krótkofalarskim. Klub udost pnił urz dzenia 
potrzebne do realizacji przedsi wzi cia, m.in. anteny zainstalowane  
na dachu budynku szkoły. 

Przedsi wzi cie było cz ci  programu realizowanego przez stacj
i radioamatorów, w którym uczestniczy szkoła. 

Poł czenie miało trwa  ok. 10 minut - w momencie przelotu stacji 
nad Europ . Prawidłow  ł czno  uniemo liwiły zakłócenia na 
okre lonej cz stotliwo ci. My słyszeli my astronautów, oni niestety nas 
nie słyszeli. To uniemo liwiło zadanie przygotowanych przez uczniów 
pyta  - tłumaczył PAP nauczyciel i krótkofalowiec, Michał Sitarski. 

Wcze niej w szkole przeprowadzono konkurs na pytania dla 
astronautów - liceali ci mieli je zadawa  po angielsku. Uczniowie byli 
ciekawi, jak si yje bez grawitacji, jak cz sto astronauci kontaktuj  si   
z rodzinami, czy mog  ze sob  zabiera  ksi ki i gazety, jak przygotowuj
posiłki? 

Badacze ze stacji kosmicznej skontaktowali si  jednak ze szkoł  po 
nieudanym seansie. Zadzwonił do mnie - ze stacji - włoski astronauta, który 
miał rozmawia  z uczniami. Tłumaczył, jakie zakłócenia nie pozwalaj   
na nawi zanie pełnej ł czno ci radiowej - wyja nił nauczyciel. Rozmowa 
była mo liwa dzi ki mo liwo ciom technicznym NASA. 
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Uczniowie i nauczyciele zaanga owani w przedsi wzi cie b d
zabiegali o ponowienie próby nawi zania ł czno ci radiowej ze stacj
- w jak najszybszym terminie. Placówki z całego wiata czekaj  na swoj
kolejk  w poł czeniu ze stacj  nawet dwa lata. 

Mi dzynarodowy program ARISS (ang. Amateur Radio on  
The International Space Station) powstał przy współpracy krótkofalow- 
ców z krajów uczestnicz cych w budowie stacji. Jego celem jest populary- 
zacja astronautyki w ród młodzie y szkolnej i akademickiej, poprzez 
umo liwienie przeprowadzenia obustronnej ł czno ci z załog  ISS. 

Jak powiedziała PAP dyrektor ostrowieckiej szkoły, Gra yna 
Kałamaga, liceum realizuje program od ubiegłego roku szkolnego.  
Jest jedn  z 17 polskich placówek uczestnicz cych w projekcie i trzeci ,
która próbowała nawi za  kontakt z astronautami. W ramach programu 
uczniowie prowadzili obserwacje nieba przy wykorzystaniu teleskopu, 
wysłuchali tak e wykładów dotycz cych wykorzystania nauki  
do eksploracji kosmosu. Szkoła nawi zała tak e współprac  z Polskim 
Towarzystwem Astronomicznym. 

Mi dzynarodowa Stacja Kosmiczna jest budowana od 1999 r. na 
orbicie okołoziemskiej przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych, 
Rosji, Kanady, Japonii i Brazylii oraz ESA (Europejskiej Agencji Kos- 
micznej). Badacze realizuj  w ramach przedsi wzi cia projekty maj ce 
na celu rozszerzenie wiedzy na temat Ziemi i przestrzeni kosmicznej”26. 

Sytuacja ta szczególnie zmobilizowała płocki zespół do 
zintensyfikowania przygotowa  i szczegółowych testów sprz tu. Cho
w ko cu 27 stycznia 2011 r. Gaston Bertels - ON4WF - ARISS 
Chairman - poinformował o udanej polskiej ł czno ci ARISS, która 
odbyła si  26 stycznia o 07:36 UTC, pisz c, e: „uczniowie z Liceum 
Ogólnokształc cego nr 1 im. Stanisława Staszica w Ostrowcu 

wi tokrzyskim usłyszeli odpowiedzi na 20 a  pyta  zadanych 
ameryka skiej Astronautce Catherine Grace 'Cady' Coleman. Jako
poł czenia była tym razem doskonała. Był to powtórzony kontakt, 
poniewa  pierwsza próba, zaplanowana na 18 stycznia, była nieudana  
ze wzgl du na zakłócenia. W wydarzeniu uczestniczyło 150 osób. 

26 PAP Nauka w Polsce: http://www.naukawpolsce.pap.pl/; za: Droga do gwiazd,  
czyli o przygotowaniach do ł czno ci ze stacj  ISS; 
http://www.korzan.edu.pl/ariss_www/ariss.htm, dost p w dniu 2 lutego 2012. 
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Obecni byli przedstawiciele czterech tytułów prasowych i dwóch stacji 
telewizyjnych (lokalnej i ogólnokrajowej)27”, to jednak obawa przed 
fiaskiem przeszło rocznych przygotowa  nie osłabła. 

Szlifuj c umiej tno ci radiooperatorskie i j zykowe z u yciem 
radiostacji zamontowanej w sali 106 budynku E Szkoły Wy szej im. 
Pawła Włodkowica w Płocku grono krótkofalowców i młodzie y 
zaanga owanej z projekt ARISS otrzymało wiadomo  o przyznaniu 
terminu ł czno ci ze Stacj  Kosmiczn . W Mi dzynarodowym Dniu 
Kobiet – 8 marca 2011 roku – wiat dowiedział si  o dokładnej dacie  
i godzinie płockiego kontaktu z Mi dzynarodow  Stacj  Kosmiczn .  
Na stronie http://www.rac.ca/ariss/upcoming.htm opublikowano 
kalendarz nadchodz cych ł czno ci ARISS. W ród nich informacja  
o terminie ł czno ci z Płockiem: Pawel Wlodkowic University College, 
Plock Scientific Society, Primary School in Liszyno, Plock and Liszyno, 
Poland - Paolo Nespoli, IZØJPA - Thursday, March 17, 2011 Station 
SP5ZBA in Poland will call OR4ISS at approximately 09:21 UTC.

Ostatnie przygotowania nabrały tempa. Informacj  przekazano 
mediom i popularyzowano w rodowiskach radioamatorskich, szkolnych 
i naukowych nie tylko w najbli szych okolicach. 

Godzina zero wybiła! Tak na stronie internetowej Harcerskiego 
Klubu Ł czno ci SP5ZBA cało  wydarzenia zrelacjonował jego 
Kierownik – Benedykt Sandomierski SQ5AZB: 

„17.03.2011 r. godz. 09:21 (UTC) Daniel SQ5AXS rozpoczyna 
woła  Mi dzynarodow  Stacj  Kosmiczn  (International Space Station - 
ISS). Słuchamy na cz stotliwo ci 145.800 MHz: OR4ISS this is 
SP5ZBA. Do you copy? Over! Policzyłem ilo  wywoła . Było ich 28. 
Przez siedem minut nikt nie odpowiadał. Na sali szmer zw tpienia w ród 
obserwatorów (około 120 osób). Nerwy organizatorów - Daniel: (.....) 
Chyba nas nie słysz ? Ju  chciał przeprosi  wszystkich za nieudan
ł czno  i wył czy  transceiver (urz dzenie nadawczo-odbiorcze  
– przyp. autora). Sytuacj  uratował pomagaj cy mu Maciek SP5XML.  
- Wołaj jeszcze! I wreszcie usłyszeli my kobiecy (bardzo wyra ny) głos. 
Była to ameryka ska kosmonautka Catherine Grace Coleman. Nerwy 
pu ciły. „Powietrze zeszło”. Kilkana cioro dzieci ze szkoły podstawowej 

27 Droga do gwiazd, czyli o przygotowaniach do ł czno ci ze stacj  ISS; 
http://www.korzan.edu.pl/ariss_www/ariss.htm, dost p w dniu 2 lutego 2012. 
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z Płocka zadało jej pytania. Oto niektóre z nich: Jakub: What do you eat? 
Mikołaj: How many people are there with you? Rafał: Did you see an 
UFO? Roza: How do you sleep? Ł cznie z długim wywołaniem ł czno
trwała około 14 min. Głos pomału przycichał.  

W ostatniej chwili Daniel SQ5AXS po egnał ju  ledwo słyszaln
stacj  ISS. Na pokładzie ISS znajduj  si  teraz Rosjanin Dmitrij 
Kondratjew, Włoch Paoli Nespoli i Amerykanka Catherine Coleman, 
którzy maj  wróci  na Ziemi  mniej wi cej za trzy miesi ce.  

Pomysłodawc  i inicjatorem w Harcerskim Klubie Ł czno ci 
SP5ZBA nawi zania ł czno ci ze stacj  ISS był dr Daniel Korzan 
SQ5AXS, pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Szkoły 
Wy szej im. Pawła Włodkowica w Płocku jako cz  badawczych 
planów w Katedrze Technologii Kształcenia i Komputerycjacji. W pracy 
naukowej zajmuje si  m.in. edukacj  na odległo . Ł czno  t  traktuje 
tak e wła nie jako jej niecodzienn  i nietypow  – kosmiczn  form . Jest 
to cz  mi dzynarodowego programu edukacyjnego ARISS (Amateur 
Radio on The International Space Station), który powstał dzi ki 
współpracy krótkofalowców z krajów uczestnicz cych w budowie ISS. 
Jego celem jest popularyzacja astronautyki w ród młodzie y szkolnej  
i akademickiej. Realizacji programu patronuj  m.in. ameryka ska 
agencja kosmiczna NASA, Mi dzynarodowa Unia Radioamatorska oraz 
krajowe agencje kosmiczne Francji, Japonii, Kanady i Rosji. 

Daniel SQ5AXS scenariusz (przygotowany ju  rok temu) 
skrupulatnie odhaczał punkt po punkcie. W programie tym wzi ły 
udział: Szkoła Wy sza im. Pawła Włodkowica w Płocku, II Prywatna 
Szkoła Podstawowa „Profesor”, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Szkoła 
Podstawowa w Liszynie, Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Harcerski 
Klub Ł czno ci SP5ZBA w Płocku. Przysłuchiwała si  te  i obserwo- 
wała lekcj  o astronautyce czterdziestoosobowa grupa uczniów  
z uromina, z któr  przyjechał Wiesław SQ5ABG oraz wielu warszaw- 
skich i płockich krótkofalowców. Benek SQ5AZB”28. Wiadomo  ta 
obiegła bardzo szybko nie tylko radioamatorski wiatek. Cytowana była 
w wielu serwisach i portalach internetowych, a tak e odczytywana  
na falach krótkich w komunikacie Zarz du Głównego PZK. 

28 Aktualno ci - Harcerski Klub Ł czno ci SP5ZBA; 
http://sp5zba.net/files/images/ariss2.png, dost p w dniu 6 lutego 2012. 
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Relacj  w swoim serwisie internetowym opublikował tak e  
Hubert Dajnowski – płocki fotograf i fotografik, absolwent Wydziału 
Pedagogicznego Szkoły Wy szej im. Pawła Włodkowica w Płocku  
– upami tniaj cy okiem obiektywu całe wydarzenie: „Dzi  o godz. 10.25 
na terenie Szkoły Wy szej im. Pawła Włodkowica w Płocku odbyło si
niecodzienne wydarzenie. Po ponad półtora roku przygotowa  udało si
uzyska  poł czenie z Mi dzynarodow  Stacja Kosmiczn  ISS. 
Rozmowa z kosmonautami trwała 10 minut, poniewa  stacja porusza si
z pr dko ci  27 tys. km na godz. i niestety tylko przez taki czas 
znajdowała si  w zasi gu radiowym z naszym miastem. Poł czenie to 
było wykonane w ramach mi dzynarodowego programu edukacyjnego 
ARISS. 

Realizatorami tego przedsi wzi cia byli: Harcerski Klub Ł czno ci 
SP5ZBA wraz z Wydziałem Pedagogicznym Szkoły Wy szej im.  
Pawła Włodkowica w Płocku, Towarzystwem Naukowym Płockim,  
II Prywatn  Szkoł  Podstawow  Z.O.K „Profesor”, Zespołem Szkół 
Zawodowych nr 2 („Elektryk”) i Szkoł  Podstawow  w Liszynie. 

Uczniowie i studenci przył czyli si  do tego programu wła nie 
dzi ki współpracy zainicjowanej przez prodziekana Wydziału 
Pedagogicznego z Włodkowica, doc. dr. Daniela Korzana”29. 

Wielkim zdziwieniem dla wszystkich uczestników ł czno ci było 
to, i  z gło nika popłyn ł damski głos ameryka skiej astronautki 
Catherine Grace „Caddy” Coleman (prywatnie krótkofalowca o znaku 
KC5ZTH), zamiast, wcze niej zaplanowanego, Paolo Angelo Nespoli  
(o prywatnym krótkofalarskim znaku IZØJPA). 

Podsumowanie 
Krótkofalarstwo to wspaniała przygoda. Przygoda, której 

towarzysz  nieustanne spotkania z lud mi z ró nych krajów  
i kontynentów, ich kultur , obyczajami, tradycj , a tak e codziennymi 
problemami. To równie  wspaniała forma ustawicznej edukacji, zarówno 
w zakresie mi dzyludzkich relacji i komunikacji, ale tak e w zakresie 
dynamicznie rozwijaj cej si  techniki i technologii nawi zywania 

29 H. Dajnowski: Płocka droga do gwiazd… czyli poł czenie z mi dzynarodow   
stacj  ISS; http://www.hubertdajnowski.pl/plocka-droga-gwiazd-czyli-polaczenie-
miedzynarodowa-stacja-iss/, dost p w dniu 6 lutego 2012. 
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ł czno ci. Wiele nowoczesnych rozwi za , z których dzi  na co dzie
korzystamy, zawdzi czamy krótkofalowcom i ich pasji do rozwijania 
narz dzi zdalnego porozumiewania si . To tak e sposób na pokonywanie 
własnych słabo ci i barier tkwi cych w ka dym człowieku. Przełamanie 
tremy, podj cie mikrofonu i wysłanie w eter własnego wywołania. 

Pokazanie młodzie y tej pasji, umo liwienie im odbycia 
niecodziennej ł czno ci z astronaut  przebywaj cym na pokładzie 
Mi dzynarodowej Stacji Kosmicznej, czemu słu y projekt ARISS, 
stanowi wyj tkow  okazj  do popularyzowania zarówno wiedzy  
na temat eksploracji kosmosu, ale tak e upowszechniania, zanikaj cego 
pod presj  rozwoju konsumenckich form nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych, hobby. 

„Kosmiczna lekcja” to tak e doskonała okazja do integracji 
rodowisk lokalnych, szkolno-o wiatowych i naukowych. Daje cel  

i mo liwo  współpracy ró nym osobom, pochodz cym z ró nych 
organizacji, zaanga owanym w realizacj  wspólnej idei dydaktyczno 
wychowawczej. 


