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Niniejsza książka to niecodzienny obraz heroizmu człowieka. 
Sami astronauci uznali ją za jeden z najlepszych opisów ich misji. 

To historia lotów kosmicznych zrealizowanych przez NASA –  
od Apollo 7 do Apollo 17 – których celem było lądowanie 

człowieka na Srebrnym Globie i bezpieczny powrót na Ziemię. 
Sukces Apollo 11 powtarzali potem kolejni astronauci, 

a program był kontynuowany do 1972 roku w celu 
przeprowadzenia dokładniejszej eksploracji naukowej Księżyca 

i realizacji misji, której podstawowe założenia przedstawił 
jeszcze prezydent Kennedy. 
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Program Apollo natchnął mnie, gdy miałem dwanaście lat [...]. 
Ale z tego, co naprawdę się dzieje, zdałem sobie sprawę dopiero 
gdy na Gwiazdkę 1968 roku Apollo 8 okrążył Księżyc. Myślałem 
o trójce astronautów, którzy przebyli tę drogę, i zastanawiałem 

się, co takiego czują i co zobaczyli. Nigdy nie zapomnę ich 
telewizyjnej transmisji, gdy w Wigilię orbitowali wokół Księżyca 
i czytali fragmenty z Księgi Rodzaju. Był to niezwykły moment, 

który uosabiał cały romantyzm tej epickiej,  
historycznej przygody.  

(Tom Hanks) 

Pierwsze okrążenie  
Księżyca



Wieczorem 20 lipca 1969 roku, kiedy Neil Armstrong  
i Buzz Aldrin stanęli na Księżycu, świat zmienił się na zawsze. 
Nim jednak to się stało, setki osób podczas programu Apollo 

poświęciły tysiące godzin życia na walkę o pomyślną  
realizację misji lądowania na Księżycu i bezpiecznego 

sprowadzenia załogi do domu. 

Luna incognita



Siedzenie obok ludzi, którzy byli na Księżycu, i rozmowa z nimi 
sprawiły, że zamknąłem krąg, który rozpoczął się w moim 

dzieciństwie, gdy zakochałem się w Księżycu. Słuchając 
po latach astronautów, czułem, jak ich słowa przenoszą mnie 

przez czterysta tysięcy kilometrów przestrzeni, która dzieli  
mnie od Księżyca, i łączą mnie z rzeczywistością,  

którą stworzyli i której doświadczyli.  

(Andrew Chaikin) 



Apollo to nie było tylko wielkie osiągnięcie. Była to także 
historia. Na poziomie poszczególnych bohaterów i zdarzeń, 

dzień po dniu, rok po roku, Apollo to historia pierwszych  
24 ludzi, którzy dotarli do innego świata, oraz czterdziestu 

tysięcy osób, które przez ponad dekadę pracowały nad tym,  
aby ich tam wysłać. W szerszym rozumieniu jest to nowy 
rozdział gatunku ludzkiego. Dzięki Apollo istoty ludzkie 
rozpoczęły nowy etap swojej ewolucji. I dokonały tego 

z własnego wyboru. Historia Apollo to dopiero otwarcie  
szerszej historii, która nie ma końca. Niezależnie od tego,  

jak daleko uda nam się zawędrować od naszego ojczystego 
świata, gdy dotrzemy na krawędź naszego Układu Słonecznego 

i wyruszymy do dalszych planet i gwiazd, Apollo zawsze  
będzie pierwszym „wielkim skokiem” w tej podróży.

Program Apollo



Ostatnia wyprawa na Księżyc zakończyła się zaledwie 
czterdzieści osiem miesięcy po tym, jak zaczęła się pierwsza. 

Został nam tylko posmak przyszłości. Zupełnie jakby Kennedy 
wyrwał dekadę z XXI wieku i wcisnął ją w lata sześćdziesiąte.  

To pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego nie byliśmy w pełni  
gotowi na Apollo i dlaczego od czasu programu nie możemy 
sobie poradzić z olbrzymim wpływem, jaki na nas wywarł.  

Jak to możliwe, że to najbardziej futurystyczne  
osiągnięcie człowieka tak szybko stało się przeszłością? 

W porządku narracji kosmicznej Apollo to rozdział, 
 który jest wyraźnie nie na miejscu. 

(Andrew Chaikin) 

To tak, jakby wyrwać dekadę  
z XXI wieku…



W tym miejscu człowiek zakończył pierwsze odkrywanie 
Księżyca. Grudzień tysiąc dziewięćset siedemdziesiątego 

drugiego roku. Palce Schmitta w rękawicach były  
pozdzierane do mięsa. Ramiona bolały go od trudów  

długiego dnia pracy na powierzchni Księżyca.  
Rozumiał jedno: to był koniec.

W życiu żadnego z nas  
już nigdy nie będzie  

drugiego Apollo…



Zadanie powrotu należy do nowego pokolenia. To ono powinno 
pracować w świetle Ziemi i kontynuować Program Apollo 

od miejsca, w którym się zakończył. Przez jakiś czas spotkanie 
z kimś, kto był na Księżycu, będzie magiczne, ale stopniowo  
ta mistyczność zblednie i lunonauta nie będzie wydawał się 

bardziej niezwykły niż eksplorator Antarktydy. 
 A Księżyc, słowami Jamesa Lovella, będzie wydawał się  

nieco bliższy, odległy jedynie o trzy dni drogi.

Marzenie o przyszłości



ANDREW CHAIKIN urodził się w 1956 roku, a dorastał w Great Neck 
w stanie Nowy Jork. Od dzieciństwa fascynował się eksploracją kosmosu. 

Podczas studiów geologicznych na Uniwersytecie Browna uczestniczył 
w misjach marsjańskich Viking w Laboratorium Napędów Odrzutowych 
(JPL) NASA/Caltech. Po ukończeniu studiów w 1978 roku rozpoczął pracę 

badawczą w Centrum Studiów Ziemskich i Planetarnych przy Narodowym 
Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej Instytutu Smithsona. 
W roku 1980 dołączył do zespołu Sky & Telescope, gdzie do 1986 był 

redaktorem. Jest współautorem licznych książek i artykułów o eksploracji 
kosmosu, astronomii i historii lotnictwa oraz komentatorem porannej 

audycji National Public Radio. Na niniejszej książce częściowo oparto serial 
HBO Z Ziemi na Księżyc, przy którego produkcji Chaikin uczestniczył  
jako konsultant. Często zapraszany jest do programów radiowych 

i telewizyjnych; występuje w filmach dokumentalnych, w których opowiada 
o eksploracji kosmosu. Był doradcą NASA w kwestii polityki kosmicznej 
i komunikacji medialnej. Chaikin z poświęceniem oddaje się działaniom 

edukacyjnym, inspirując uczniów odwiedzanych szkół i uczestników 
różnego rodzaju wydarzeń do poznawania cudów wszechświata.  

Mieszka w Vermont. 

O Autorze
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Jeffrey Kluger 

Apollo 8 
 
W grudniu 1968 roku załoga Apollo 8 wsiadła do nieprzetestowanego 
statku kosmicznego zamontowanego na szczycie nieprzetestowanej 
rakiety, aby okrążyć Księżyc podczas najbardziej ryzykownej misji 
NASA. Nigdy wcześniej ludzie nie polecieli w kosmos dalej niż 
na kilkaset kilometrów, nie widzieli ciemnej strony Księżyca  
i nie narażali się na śmierć tak daleko od domu.  
Teraz to wszystko miało się wydarzyć po raz pierwszy. 
Autor opowiada o pierwszej misji księżycowej – Apollo 8. Historia 
rozpoczyna się wiele lat przed startem w 1968 roku i skupia się 
na załodze: Franku Bormanie, Jimie Lovellu i Billym Andersie. 
Według pierwotnego planu astronauci mieli wziąć udział w misji 
Apollo 9, jednak przydział ten zmieniono, próbując sprostać 
ambitnym terminom wyznaczonym przez prezydenta Kennedy’ego. 
Apollo 8 to pierwsza misja, która wyniosła człowieka poza orbitę 
okołoziemską i podczas której człowiek okrążył Księżyc. Trwała sześć 
dni i trzy godziny, a w trakcie dwudziestu godzin lotu wokół Księżyca 
załoga okrążyła satelitę dziesięć razy. Celem misji było między 
innymi zebranie informacji o miejscach na Księżycu odpowiednich 
do lądowania. Z modułu załogowego astronauci Apollo 8 wykonali 
pierwsze w historii fotografie.

James Lovell, Jeffrey Kluger 

Apollo 13 
 
Apollo 13 to pełna relacja z księżycowej misji, która niemal 
zakończyła się tragedią, napisana z polotem i dramatyzmem 
godnymi najlepszej powieści. Kilka minut po eksplozji trzej 
astronauci muszą opuścić główny statek i przenieść się do modułu 
księżycowego, maleńkiego pojazdu zbudowanego tak, aby utrzymał 
przy życiu dwójkę astronautów przez dwa dni. W miarę upływu czasu 
opowieść przenosi się z orbity, po której krąży uszkodzony statek,  
do Centrum Kontroli Misji, od inżynierów desperacko próbujących 
znaleźć sposób naprawy statku do żony i dzieci Lovella, modlących 
się o jego bezpieczny powrót. Cały kraj śledzi, jak pojawiają się 
kolejne kryzysy i jak poszukuje się ich rozwiązań. Gdy wreszcie 
statek ląduje na Pacyfiku, staje się jasne, dlaczego heroiczny wysiłek 
ratowania Lovella i jego załogi przez wielu ludzi uznawany jest za 
szczytowe osiągnięcie NASA.
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Michael Collins  

Niosąc Płomień. Podróże astronauty 
 

Od wylądowania człowieka na Księżycu minęło pięćdziesiąt lat. Dziś żyjemy w zupełnie innym 
świecie – moc obliczeniowa najprostszych komputerów, jakich używamy, równa się mocy 

komputera w rakiecie, która wówczas wyniosła ludzi w kosmos. 
Dysponując zaawansowanymi technologiami, wsparciem rządu i ludzi gotowych zaryzykować 

swój majątek w podbój kosmosu, wkrótce możemy spełnić marzenie o powrocie do gwiazd. 
NASA planuje uruchomienie nowych programów eksploracji Księżyca, a Elon Musk, którego 
rakiety wielokrotnego użytku znacznie obniżą koszty takich wypraw, pragnie przygotować 

ekspedycję na Marsa. Wokół Ziemi krąży Międzynarodowa Stacja Kosmiczna,  
a Jeff Bezos w programie Blue Origin opracowuje nowe technologie.  

Ziemia to bez wątpienia dla człowieka za mało. 
 

A jak się to wszystko zaczęło? 
Michael Collins, legendarny członek załogi Gemini 10 i Apollo 11, snuje opowieść o jednym 

z największych osiągnięć w historii ludzkości, a zarazem jednej z najwspanialszych przygód 
wszech czasów. I czyni to w tak porywający sposób, że czytelnik nie odłoży książki,  

zanim nie skończy czytać. Jeśli po obejrzeniu dziesiątków filmów czy seriali SF chcesz się 
dowiedzieć, jak naprawdę wygląda szkolenie astronautów, lot w kosmos i życie ludzi, którzy 

z dnia na dzień stali się bohaterami, posłuchaj szczerej i bezkompromisowej opowieści 
Michaela Collinsa. Już nigdy gwiazdy na nocnym niebie nie będą wyglądać tak samo. 
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