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Na naukę nigdy nie późno; w wieku 58 lat opanowałem technikę latania (nawet sportowego)
na amerykańskiej  Cesnie.  Uczyli  mnie Daniel  Sosnowski i  Janusz Darocha w Aeroklubie
Częstochowskim.  Rok  później  kupiłem  traktor  URSUS  C-330  (zamiast  samolotu!)
i  jakoś  dogadałem  się  z  nim  na  okoliczność  wykonywania  prac  rolniczych  i  leśnych.
A samolot kupię albo nie kupię. Jest w Rzepienniku problem lotniska.

Trudna inwestycja roku 2015. Fundament pod nogę od 16-metrowego radioteleskopu z Psar.
Tu wykop i szalunki pod 70 kubików betonu. Dla redukcji kosztów, cały szalunek wykonałem
osobiście, ze starych odpadowych materiałów, jakie znalazłem w gospodarstwie. Najwięcej
problemu  nastręczyła  konieczność  precyzyjnego  rozstawienia  24  śrub  mocujących  i  nie
zwichrowanie tego rozstawienia podczas zalewania betonem. Dopuszczalny błąd nie mógł dla
położenia śruby przekraczać 1 mm. Jakaż była satysfakcja w roku 2017, kiedy udało się bez
problemu nałożyć otwory nogi na wystające śruby. Egzamin z precyzji "lądowania"zdałem!



Listopad  2015.  Z  Wiesławem  i  Kacprem  Zielińskimi  budujemy  hamownię  silników
rakietowych. Hamownia od 2016 roku służy bezpiecznemu testowania silników rakietowych
wykonywanych  w  warunkach  chałupniczych  w  Polskim  Towarzystwie  Rakietowym  oraz
w niektórych polskich uczelniach technicznych).

W Krakowie (grudzień 2015) z córką Agatą w geście sprzymierzenia sił dla budowy habitatu
Modular Analog Research Station (MARS) przy Obserwatorium Astronomicznym Królowej
Jadwigi. 



Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Odrzutowo, rakietowo – byle odlotowo!

Kraków,12 marca 2016. Podczas benefisu ks. prof. Michała Hellera z okazji 80-tych urodzin.
Okazuje się, że podzielamy pasje lotnicze. Michał Heller jest mistrzem świata w lotach na
symulatorze. Dobrze zna większe lotniska na świecie, gdzie wielokrotnie i na różnych typach
samolotów wirtualnie lądował/startował.



Podczas ceremonii wbicia łopaty pod bazę MARS (20 czerwca 2016).

                 



17 lipca 2016. Uroczystość położenia "Kamienia węgielnego" pod bazę MARS. W szczelnie
zamkniętej butelce mieści się meteoryt. Umieszczamy go w samym centrum bazy. Ceremonii,
z  udziałem  kilkudziesięciu  osób  towarzyszy  ulewny  deszcz.  Zarządziłem,  że  wstęp  do
centrum budowli tylko na boso.

                                 



Prace dźwigowe przy montażu elementów mobilnych bazy MARS.



15 sierpnia 2016. Podczas dożynek gminnych w Rzepienniku Strzyżewskim przedstawiam
zgromadzonym  pierwszą  drużynę  analogowych  astronautów,  którzy  podczas  tygodniowej
izolacji od świata w habitacie na terenie Obserwatorium Królowej Jadwigi będą wykonywać
zadania  specjalne,  niczym przyszłościowi  prawdziwi  astronauci  zamknięci  w habitacie  na
Księżycu. 

 

     

Analogowi astronauci podczas wyjścia na zewnątrz habitatu dla pozyskania próbek gruntu
"księżycowego".



Zdjęcie  pamiątkowe  po  odbytej  analogowej  misji  księżycowej  w  Rzepienniku.  U  góry
analogowi astronauci (w kombinezonach), konstruktorzy łazika księżycowego (w T-shirtach)
oraz  gospodarze  miejsca.  U dołu  lądowanie  na  cztery  łapy na  Księżycu,  dla  zaznaczenia
miejsca pod prawdziwy habitat księżycowy.



Podczas sesji zdjęciowej po odbytej misji analogowej na terenie bazy MARS.



Na hamowni silników rakietowych przed nocnym testem małego silniczka rakietowego.
Jestem tu z Kacprem Zielińskim – wykonawcą silnika oraz z wnuczkiem Jankiem.



Z finalistkami (i ich opiekunkami) organizowanego przeze mnie konkursu Ars Astronomica.
Częstochowa - 2017.

Odrobina małżeńskiego relaksu nad Morzem Czarnym. Odessa , sierpień 2017.



Pod łukiem tęczy w drodze na Babią Górę.

Montaż wieży pod antenę RFT-5.4 w Rzepienniku.



Z satysfakcją po zbudowaniu wieży i posadzeniu na niej anteny RFT-5.4.



Z Aleksandrem Wolszczanem w Zielonej Górze. Obaj zastaliśmy tam uhonorowani medalami
przez Polskie Towarzystwo Astronomiczne – Wolszczan medalem Bohdana Paczyńskiego,
a ja medalem Włodzimierza Zonna. Medale tym ważniejsze, że zatwierdzone przez samego
Keplera.

 Bliżej prawdziwego kosmosu. W gościach u córki Agaty w ESA.
(ESTEC w Nordwijk, Holandia).



Woda w Morzu Północnym jednak zimniejsza niż w Czarnym.

Czas po 27 latach opuścić Częstochowę. Bez szumu, po cichu, z łezką w oku lecz bez żalu!



Pośród "najwierniejszych" w Częstochowie. Na odchodnym wpisali mi się po wewnętrznej 
stronie globusa nieba. Stoi on i służy (stroną zewnętrzną) w rzepiennickim obserwatorium.

Już  całkiem  na  swoim  –  wykład  w  Obserwatorium  Astronomicznym  Królowej  Jadwigi
w Rzepienniku Biskupim podczas konferencji "Radio – Vis – Ir"(czerwiec 2018).



Z najodważniejszymi uczestnikami konferencji "Radio – Vis – Ir", co nie bali się wejść na
wieżę.

Zanim ktoś poniesie Alę weselnie, dobrze jej komunijnie w objęciach dziadka. 



Z gwiazdowym umocowaniem na MARSowym placu budowy. Profesorki, Bożena Czerny
 i Agnieszka Pollo, przywdziały pożyczone rubber boots i najwyraźniej są z tego zadowolone!

Zjazd rodzinny, 15 sierpnia 2018. Demograficznie jest dobrze!



Myśleli, że sprawdzam ich odwagę, a ja sprawdzałem wytrzymałość wieży.

Rodzeństwo w komplecie. Stoimy z peselem rosnącym od prawej do lewej.



W międzygwiezdnych uroczyskach.

Choć na niemieckiej ziemi, to MIG dobrze znajomy. Przypomina, że kiedyś było się młodym!



Opanować stery U-Boot'a nie łatwiej niż myśliwca.
                                                                                                                                       

W kosmosie nie było czasu myśleć o goleniu ...



     

  

Wybitny  radioastronom,  prof.  Borys  Wołkow  (laureat  Nagrody  Nobla  2018)  pospieszył
z pomocą astronautom rezydującym w habitacie księżycowym podczas awarii komunikacji
radiowej  między  Ziemią  i  Księżycem  (jaka  zaistniała  w  wyniku  deszczu  meteorytów
bombardujących  Ziemię)  i  w  sytuacji  krytycznej  skonstruował  naprędce  "Russian  type
antenna"  z  materiałów  dostępnych  na  śmietniku.  Astronauci  po  udrożnieniu  komunikacji
odetchnęli  z ulgą,  czego nie  można powiedzieć  o  Motoroli i  innych światowych firmach,
wytwarzających  bardzo  drogie  urządzenia  dla  obsługi  telekomunikacji  kosmicznej.
Propozycje intratnych kontraktów już zalewają profesora Wołkowa, ale on polubił Rzepiennik
i nigdzie się stąd nie ruszy. Czy jest gdzieś w świecie lepszy poligon doświadczalny?



Łomnicki  Szczyt  w  Tatrach  (2634  m.n.p.m.).  Mała  Ola  na  takich  wysokościach  trochę
marudzi, ale jest bardzo dzielna. Zwłaszcza jak dziadek uczy ją latać.

8  luty  2019.  104-te  urodziny  najstarszej  w  rodzinie.  Trzeba  uważać  z  odśpiewywaniem
tradycyjnych sto lat ...



Tartakower? Nie, z szachami nie ma to nic wspólnego. 
Od wysiłku boli wszystko, lecz nie głowa. 

W Poniedziałek Wielkanocny z chrześnicą Klaudią święcimy jej świeżo nabytą posiadłość
w Rzepinniku Suchym. Sama zaś Klaudia została już wcześniej obficie poświęcona, wodą
niekoniecznie święconą ….



Nie radioteleskopy, ale przenieść też się dają! Od maja do lipca 2019 rozebrałem w pojedynkę
oba te domy na elementy pierwsze i przewiozłem do Rzepiennika z zamiarem ich 
odtworzenia. Górny dom stał w Lipinkach, a dolny w Szalowej. 



Ze wszystkich wnuczek, Ola odwiedza dziadka najczęściej.

Jedni wrócili drudzy polecą – zmiana załóg w rzepiennickim habitacie. 
Tu trzeba im się zapoznać z anteną do kosmicznej telekomunikacji.



Pożytek z drona. U góry starsza część Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi,
a poniżej widoczna budowa jego nowej części. 



Będzie kolejna rakieta. Poniżej już jest! Poprosiłem kosmonautę o autograf w miejscu gdzie 
siedział w rakiecie podczas swojego lotu w kosmos.



Z Karoliną Gawlik, zaprzyjaźnioną dziennikarką astronomiczną i astronautyczną –  następny
wywiad najlepiej po drugiej stronie Księżyca ...

Kosmicznie rodzinnie! Z astronautą księżycowej misji Apollo15, Alfredem (Al) Wordenem.

                                                                                                            



Z synem Kamilem w nabytej przez niego ostatnio puszczy.

Październik  2019.  Rozebrałem  bazę  Centrum  Nurkowego  KRAKEN na  Zakrzówku
w Krakowie. Pozyskane w ten sposób pomieszczenia kontenerowe, po przetransportowaniu
do Rzepiennika, mają dać zaczątek nowemu habitatowi organizowanemu przez córkę Agatę.



11 listopada 2019. Obserwuję tranzyt Merkurego na tle tarczy Słońca.


