
12.04.2021r. 
 

 
            
 

              

 
 
 
         Międzynarodowy Dzień  

                             Załogowych Lotów Kosmicznych 
 

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych – święto obchodzone 12 kwietnia i 

ustanowione przez  ONZ w 2011 roku. 

Ustanowienie święta odbyło się w 50 rocznicę pierwszego lotu człowieka w 

kosmos na wniosek Rosji, która obchodzi Dzień Kosmonautyki od 1962. 

Pierwszym człowiekiem, 

który odbył lot w kosmos 

był radziecki kosmonauta Jurij Gagarin, który 

wystartował statkiem kosmicznym Wostok z 

kosmodromu Bajkonur na orbitę okołoziemską 12 

kwietnia 1961 roku. Jego lot trwał 108 minut. 

Zgromadzenie Ogólne ONZ uznało,  

że to historyczne wydarzenie otworzyło drogę 

do badania przestrzeni kosmicznej dla dobra całej 

ludzkości. Zgromadzenie wyraziło swoje przekonanie 

o wspólnym interesie ludzkości we wspieraniu i rozszerzaniu zakresu badań oraz wykorzystaniu 

przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych. Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych 

jest okazją do podkreślenia istotnego wkładu nauki i technologii kosmicznej w realizację celów 

zrównoważonego rozwoju i wzrostu dobrobytu. 
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LOT W KOSMOS 

Jurij Gagarin stał się pierwszym człowiekiem w przestrzeni kosmicznej i pierwszym sowieckim 

kosmonautą. Brał udział w jednej misji kosmicznej: Wostok 1. 12 kwietnia 1961 roku odbył w statku 

kosmicznym Wostok lot po orbicie satelitarnej Ziemi, dokonując jednokrotnego (niepełnego) jej 

okrążenia w ciągu 1 godziny 48 minut. 

Związane z lotem momenty, które przeszły do historii: 

 06:07 – start statku Wostok 1. 

 07:00 – wiadomość o locie Gagarina podało Radio Moskwa. Był to punkt zwrotny dla całego 

programu kosmicznego ZSRR. Od tego momentu utajnione dotąd informacje o przygotowaniach 

do lotu i o samym locie były stopniowo ujawniane. 

 07:55 – lądowanie Gagarina. Szczęśliwe zakończenie lotu, największy sukces programu 

kosmicznego ZSRR i ogromny sukces na arenie międzynarodowej. Pierwszym kosmonautą został 

obywatel ZSRR. 

Był to pierwszy w dziejach ludzkości lot człowieka w przestrzeni kosmicznej. Ciekawostką jest jednak to, 

jak należy ten lot sklasyfikować od strony formalnej, gdyż 

Gagarin nie doleciał swoim statkiem kosmicznym do Ziemi, lecz 

katapultował się z niego, zresztą zgodnie z planem i osiągnął 

powierzchnię Ziemi na spadochronie. Fakt ten był początkowo 

zatajany przez ZSRR
 
co najmniej do czasu uzyskania 

potwierdzenia przez Międzynarodową Federację Lotniczą rekordu 

wysokości lotu, rekordu czasu lotu i rekordu wielkości masy 

wyniesionej na orbitę. Niezależnie jednak od sposobu lądowania 

uznano lot Gagarina. 

 
Kosmonauta i astronauta to synonimy, czyli teoretycznie możemy używać ich wymiennie, ale tradycyjnie zwykło 
się nazywać ludzi wystrzeliwanych w kosmos przez amerykanów ASTROnautami, a przez Rosjan KOSMOnautami, 

niezależnie jakich narodowości byli. 
 

 
 

Mirosław Hermaszewski (ur. 15 września 1941 w Lipnikach) –
 lotnik, kosmonauta, generał brygady i pilot Wojska Polskiego. 

Pierwszy i jedyny w dotychczasowej historii Polak, który odbył lot 
w kosmos. 

M. Hermaszewski został wyłoniony z grona kilkuset polskich pilotów, 
wraz z płk. Zenonem Jankowskim, jako kandydat do lotu kosmicznego. 

Od godziny 17:27 27 czerwca do godziny 16:31 5 lipca 1978 wraz 
z Piotrem Klimukiem odbył lot na statku Sojuz 30. 

28 czerwca 1978 o godzinie 19:08 przeprowadzono cumowanie z 
zespołem orbitalnym „Salut 6” – Sojuz 29. Po wykonaniu programu 
badawczego 5 lipca w stepach Kazachstanu odbyło się lądowanie. 

W czasie 8-dniowej misji dokonano 126 okrążeń Ziemi i zostało 
ustanowionych kilka rekordów Polski. 

Za udział w tym locie Mirosław Hermaszewski został odznaczony Złotą Gwiazdą Bohatera Związku 
Radzieckiego, Orderem Lenina oraz Orderem Krzyża Grunwaldu I Klasy. Otrzymał jednocześnie awans na 

stopień podpułkownika. 
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Zadnaie !!!  

 

 

Wykonajcie własną rakietę, oklejając kolorowym papierem rolkę papieru 

– jak na zdjęciu lub wykorzystując plastikową butelkę postępujcie według 

instrukcji, zerkając na poniższe zdjęcia. 

 

 

 

Materiały do rakiety 

 plastikowe butelki, 

 tektura, np. z kartonowego pudełka, 

 tektura warstwowa (*opcjonalnie), 

 taśma klejąca lub malarska, 

 nożyczki, 

 stare gazety, 

 klej do drzewa i papieru (klej PVA), 

 farby akrylowe i pędzle, 

 wykałaczki lub cienkie patyczki, 

 marker. 

 

Pierwszym etapem tworzenia rakiety jest przygotowanie 

bazy, czyli rusztowania dla rakiety. Potrzebna nam do tego 

czysta butelka, trochę tektury i taśmy klejącej. Czubek rakiety 

wykonujemy ze sporego koła wyciętego z kartonowego 

opakowania. Koło przecinamy na pół i sklejamy taśmą klejącą 

w stożek, po czym także taśmą, mocujemy do butelki.  

 

Stateczniki można wykonać na wiele sposobów. Tu mamy 

dwa pomysły. Jedna rakieta została wyposażona w stateczniki 

z grubej tektury pięciowarstwowej, druga z kartonowego 

pudełka. W każdym przypadku przed naszkicowaniem kształtu 

statecznika w pierwszej kolejności odrysowujemy profil 

butelki na tekturze. Tektura warstwowa jest gruba, więc nie 

trzeba jej składać, by stateczniki były trwałe. Kartonowe 

pudełko jest jednak dość miękkie i cienkie, więc dla trwałości 

zabawki każdy statecznik został wycięty ze złożonego na pół 

kartonu. Do butelek stateczniki zostały wstępnie zamocowane 

taśmą klejącą, choć lepsza jest papierowa taśma malarska.  

 



 

Powyższe zdjęcie przedstawia rusztowanie rakiety kosmicznej wykonane z butelek po napoju i jogurcie, 

kawałków tektury i tektury falistej, oraz taśmy klejącej. 

Kolejny etap to oklejenie rusztowania kawałkami starej gazety czarno-białej. Najlepsze są paski. Jeśli 

butelki mają mieć widoczne małe rowki, będą potrzebne także mniejsze kawałeczki gazet. Przykładem 

jest tu wyższa z rakiet, wykonana z butelki po napoju dla dzieci. 

 

Warstwę gazet przyklejcie mieszaniną kleju PVA z wodą (w 

stosunku 1:1) lub mniej rozwodnionym klejem.  

 

Tak wygląda oklejanie rusztowania rakiety kosmicznej gazetą. 

 

Po wyschnięciu warstwy gazetowej możecie przystąpić do 

malowania lub oklejania kolorowym papierem. Jeśli macie w 

domu farby akrylowe, warto użyć właśnie ich. Jeśli nie – użyjcie 

takich, jakie macie. 

Niektóre farby pozwalają pokryć nadruk gazet już przy 

zastosowaniu jednej warstwy farby. 

Teraz czas na śrubki. Najłatwiej będzie Wam użyć markera, ale 

można także nanosić małe kropeczki farby przy pomocy 

wykałaczki. Efekt zobaczcie na poniższym zdjęciu. 

POWODZENIA!!! 

 

 

Miłego dnia  

                     Zespół wychowawców świetlicy 
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