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Kosmos ma pierwiastek Boga
Gimnazjum nr 24 odwiedzil czlowiek, ktory byl tak blisko gwiazd, jak tylko to mozliwe. Opowiadal uczniom
o swojej kosmicznej przygodzie, trudach drogi do marzen i sile, jakajest potrzebna do osiaj^ni^cia sukcesu.
Z pierwszym Polakiem w kosmosie, generalem Miroslawem Hermaszewskim, rozmawiaBartosz Pudetko
Spotkal sie. pan z mtodymi
ludzmi. Opowiadal nie tylko
0 swoim locie w kosmos, ale
takze motywowat ich pan.
Mowil o dazeniu do sukce-
su. Kto byt pahskim autory-
tetem, kiedy byt pan w ich
wieku?
'Mialem kilka takich autoryte-
tow. Pierwszym byl moj star-
szy brat, ktory rowniez byl
pilotem. Wieik^ inspiracja^ byla
takze literatura, np. ta osadzo-
na w realiach II wojny swiato-
wej. To byly takie dziela jak
,,Dywizjon 303" Arkadego
Fiedlera. Doslownie chlona-
lem te ksiazki. Pozniej duzy
wplyw miala na mnie rowniez
tworczosc Antoine'a de Saint-
Exupery'ego.

1 Vciaz otrzymuje pan mno-
stwo listow, jak rowniez spo-
tyka si«; z mtodzieza. Chtop-
cy dalej marzg o tym, aby
zostac kosmonautami?
Oczywiscie. Kiedys, pod wpty-
wem filmu ,,Krzyzacy", kazdy
chcial bye rycerzem. Pozniej te
mlodziencze marzenia skiero-
waly si? w kosmos. To niezwy-
kle fascynuje mlodych ludzi.

Do dzis widzimy przeciez
dzieci bawiace si§ na podwor-
kach z garnkami na glowach.

Te dzieci majg szans^ osiqg-
nac to, co pan?
MaJ3 zdeqrdowanie lepszy
start. Wif ksze szanse na suk-
ces. Jestesmy cz§ scia^ Unii
Europejskiej i dziata tu ESA

(Europejska Agencja Kosmicz-
na - przyp. red.). To otwiera
wiele mozliwosci. Nie trzeba
bye pilotem, w kosmosie s^
potrzebne takze inne profesje.
Owszem, poprzeczka jest
zawieszona wyzej niz kiedys,
ale tez latwiej j^ przeskoczyc.
Konieczna jest jednak do tego
wiara, sila i motywacja. Bez

cif zkiej pracy nie si§ nie osi^g-
nie.

Widzac Ziemî  z kosmosu,
okrazajac ja w 90 minut
i widzqc w tym czasie
wschod i zachod slonca, noc
i dzieh, czy jakis inny widok
moze sî  z tym rownac juz
po powrocie?

Wschody slonca uwielbiam
ogl^dac do dzis. Niewazne jest
miejsce czy pogoda, to zawsze
napawa czlowieka optymi-
zmem, Ale faktycznie, zoba-
czyc to z orbity, to nieopisane
przezycie. Wszystko jak
na przyspieszonym filmie,
z ktorego i tak pamif ta si?
kazd^ klatk?. Czlowiek az chce
spiewac.

Wspomniat pan rowniez
o tym, ze z kosmosu wraca
sî  odmienionym.
To prawda. Jest sif po tym
w wi^kszym stopniu humani-
st^. Czuje si? tarn czyjas obec-
nosc. W takiej sytuacji ociera-
my si? o mistycyzm. Zaczyna-
my zadawac sobie fundamen-
talne pytania. Jak to mozliwe,
ze cary wszechswiat funkcjo-
nuje w takiej harmonii? Gdzie
jest jego srodek? Gdzie jest
,,korba", ktora to wszystko
napfdza? I wreszcie, kto t^
,,korb^" kr?ci? Nie znam niko-
go, kto polecial w kosmos jako
czlowiek wierzacy, a wrocil
jako ateista. Natomiast
odwrotnych sytuacji widzia-
lem juz wiele.

General Mirostaw
Hermaszewski odwiedzit
Zabrze na prosb? Gimna-
zjum nr 24 im. Henryka Jor-
dana na Helence.
W szkole sp^dzit dwie godziny.
Najpierw opowiadat uczniom
o swoim locie w kosmos. Tru-
dach przygotowah, zyciu
w stanie niewazkosci i uczu-
ciach, jakie temu towarzysza..
Pozniej przyszedt czas
na pytania z sali. Mtodziez
poczqtkowo oniesmielona,
w kohcu zacz^ta wypytywac
o ciekawiqce jq sprawy. Jak
dziata prysznic na stacji kos-
micznej? Co jedza_ kosmonau-
ci? lie kosztowato spalone
podczas lotu paliwo?
General jest kolejnym gosciem
Gimnazjum nr 24. Wczesniej
szkot? odwiedzili m.in. Kamil
Stoch i Lukasz Kruczek. BP

WASZYMZDANIEM
llu z Was marzyto o karierze kos-
monauty? Piszcie na stronie:
zabrze.naszemiasto.pl


