
Polowanie na Planetę B  
Transkrypcje dialogów z filmów 

 

Niniejszy dokument zawiera transkrypcje klipów z filmu dokumentalnego CNN Films pt. 
Polowanie na Planetę B. Uczniowie mogą je czytać podczas gdy ty odtworzysz klipy, 

opowiadające o tym, jak doszło do wysłania w kosmos Kosmicznego Teleskopu Webba, 
nadzorowanego przez NASA. 

 

Planeta, na której można 
zamieszkać 

Z udziałem Maggie Turnbull, astrobiolog 
pracującej w Instytucie SETI 

:11 [Game Lake, Antigo, stan Wisconsin] 

:13 Jedno z moich ulubionych małych 
jezior. 

:17 Widzę orła krążącego na niebie przed nami. 

:24 Gdy studiowałam, zadałam pytanie, jak wygląda ziemia z daleka, gdy nie widać 
kontynentów i oceanu? 

:37 [Maggie Turnbull, astrobiolog w Instytucie SETI] I czy można właściwie stwierdzić, 
że na tej planecie istnieje życie? 

:39 Więc patrzyliśmy na księżyc kilka dni po nowiu, gdy możesz dostrzec zaledwie 
najcieńszy półksiężyc zaraz po zachodzie słońca. Zauważysz, że ciemna strona 
księżyca jest także widoczna, ponieważ ziemia oświetla tą część powierzchni księżyca. 
Zatem jeśli użyjesz teleskopu i popatrzysz na to światło, to zobaczysz światło z ziemi 
łączące wszystko—ląd, ocean, chmury, powietrze... A gdy to światło rozleje się dalej i na 
nie popatrzysz, możesz wyraźnie zobaczyć zygzakowatą linię, wskazującą, że to 
planeta, która ma określoną, wyraźną linię atmosfery z tlenem, i z całą pewnością z 
dwutlenkiem węgla i metanem.  

1:25 Te sygnały wszystkie się ze sobą wymieszały i tak powstały kolory tworzące 
ziemię. 

1:33 I to jest to, co nazywamy spektrum planety, na której można zamieszkać. 



 

 

Pora Zabrać Ludzkość w 
Podróż  

Z udziałem Lee Feinberga, kierownika ds. 
optycznego elementu teleskopu, JWST 
NASA; Matta Mountaina, emerytowanego 
dyrektora Instytutu Naukowego 
Teleskopów Kosmicznych i naukowca 
zajmującego się teleskopami, JWST; i 
Johna Mathera, starszego naukowca 
zajmującego się projektem JWST, NASA 

:17 Teleskop Webba jest sto razy mocniejszy niż Teleskop Hubble’a. Teleskopy stają się 
coraz większe, ponieważ im większy teleskop, tym lepsza rozdzielczość. 

:25 [Lee Feinberg, kierownik ds. optycznego elementu teleskopu, JWST, NASA] Wiesz, 
nie zbudowalibyśmy tak dużego teleskopu bez potrzeby. A musisz zbudować tak duży 
teleskop, jeśli chcesz mieć możliwość obserwowania najciemniejszych, 
najwcześniejszych galaktyk we wszechświecie. 

:37  [Matt Mountain, emerytowany dyrektor Instytutu Naukowego Teleskopów 
Kosmicznych. naukowiec zajmujący się teleskopami, JWST] Teleskop Jamesa Webba 
to nie tylko maszyna wybudowana przez inżynierów i naukowców, która pozwoli nam 
przyglądać się wszechświatowi. 

:40 Zabiera ludzkość w podróż. 

:44  Wejdziemy na zupełnie nowy poziom obserwacji, w przestrzeń, w której jeszcze 
nigdy nas nie było. A za każdym razem, gdy wykonywaliśmy taki krok jako gatunek, 
odkrywaliśmy nowe rzeczy.  

:59 [John Mather, starszy naukowiec zajmujący się projektem JWST, NASA] Właśnie 
otrzymaliśmy 18 sześciokątów, które tworzą wielkie lustro, które zbiera światło gwiazd i 
skupia je pozwalając aparatowi robić zdjęcia.  

1:08 Złoto ma bardzo wyjątkowe właściwości, jeśli chodzi o odbijanie światła 
podczerwonego, a to jest teleskop podczerwony. Więc dlatego wybraliśmy złoto.  



1:16 Uważam, że ludzie chcą, żebyśmy zbudowali ten teleskop, ponieważ chcą się 
dowiedzieć, jak się tu znaleźliśmy. Chcę się dowiedzieć, jak się tu znaleźliśmy. 

 

 

 

Osłona Przeciwsłoneczna 
Teleskopu Webba 

Z udziałem Amy Lo, kierownika zespołu 
zajmującego się ustawieniem urządzeń 
teleskopu, JWST, Northrop Grumman 

:10 [Northrop Grumman, Redondo Beach, 
stan Kalifornia] 

:11 [Głosy w tle] Mamy to, OK, zaczynajmy.  Czy są jakieś pytania?  

:15 [Głosy w tle] Zostały jeszcze cztery. 

:17 [Test Rozłożenia Osłony Przeciwsłonecznej] 

:18 [Amy Lo, kierownik zespołu zajmującego się ustawieniem urządzeń teleskopu, 
JWST, Northrop Grumman] Nie chcemy, aby część teleskopowa Teleskopu Webba była 
w zasięgu promieni słonecznych, ponieważ staramy się utrzymać ją w jak najniższej 
temperaturze. 

[Pięć warstw będzie chroniło lustro i przyrządy.] 

:25 W celu wykrycia śladu termicznego, śladu podczerwieni, musi on być bardzo zimny 
albo będzie mierzył tylko siebie. 

:32 [Amy Lo, kierownik zespołu zajmującego się ustawieniem urządzeń teleskopu, 
JWST, NG] 

:35 [Głosy w tle] OK minus J mid, pełne rozłożenie MTS, warstwa 1. 

:39 W kosmosie naprawdę jedyną rzeczą, która może cię rozgrzać jest elektronika, którą 
masz ze sobą oraz naprawdę jasne źródło światła, takie jak słońce. I taki cel ma osłona 
przeciwsłoneczna. Osłona przeciwsłoneczna zabezpiecza teleskop przed docieraniem 
do niego tego światła słonecznego, dzięki czemu pozostaje chłodny. 



:52 [Głosy w tle] Ostrożnie i powoli, panowie. Ostrożnie i powoli. 

:56 Największym wyzwaniem jest to, że musimy to złożyć i rozłożyć w momencie, gdy 
teleskop znajdzie się na orbicie. 

 

 

 

Planeta pozasłoneczna 
TRAPPIST-1 e 

Z udziałem Nikole Lewis, zastępcy 
dyrektora Instytutu Carla Sagana, 
Uniwersytet Cornella; Natashy Batalha, 
badaczki planet, NASA, AMES; oraz 
Hannah Wakeford, członkini towarzystwa 
naukowego Gacconi, Instytut Naukowy 
Teleskopów Kosmicznych. 

:09 Hej. 

:10 Witaj! 

Więc wydaje się, że powinniśmy pozostać przy TRAPPIST-1E a następne dokładniej 
zapoznać się z tym planem i upewnić się, że udało się go doprowadzić do końca. 

:16 [Spotkanie zespołu zajmującego się obserwacją TRAPPIST-1e] 

:18 Czyli to jest nasz plan obserwacji? 

:19 Tak, to będzie naprawdę dobry test samego teleskopu. 

:20 Tak. 

:24 Bardzo chciałbym się dowiedzieć, czy wykazują one obrót synchroniczny jak 
księżyc. Co oznaczałoby, że na nich z jednej strony przez cały czas trwa dzień, a po 
drugiej noc.… 

:30 [Nikole Lewis, Zastępca Dyrektora, Instytut Carla Sagana, Uniwersytet Cornella] 

:33 [Natasha Batalha, badaczka planet, NASA, AMES] Niektórzy ludzie cały czas żyliby w 
świetle dziennym a inni ludzie żyliby cały czas w ciemności? 



:40 Dokładnie. 

:41 Najlepsze miejsce do życia na tych planetach najprawdopodobniej byłoby w 
wiecznym mroku, prawda? Zaraz za granicą— 

:44 [Hannah Wakeford, członkini towarzystwa naukowego Gacconi, Instytut Naukowy 
Teleskopów Kosmicznych] 

:47 Dokładnie, dokładnie na granicy. 

:49 I jak by to wyglądało— 

:51 —Ponieważ gdy mieszkasz w Arktyce, jeśli żyjesz w warunkach nocy polarnej, to 
bardzo dziwne doświadczenie. 

:56 Czy wiemy, jakie byłyby różnice temperatur? 

:59 Pod warunkiem, że na tych planetach występuje powietrze. Powietrze jest bardzo 
dobre. 

1:03 Które mają…prawdziwą atmosferę. 

1:04 Mi najbardziej w układzie TRAPPIST podoba się to, że jeśli jesteś na powierzchni 
planet, możesz zobaczyć pozostałe planety na niebie. 

1:11 Tak, większe od księżyca, prawda? 

1:14 Już nigdy nie byłoby problemu, że Ziemia znajduje się w centrum wszechświata. 

1:18 Uważam, że to szaleństwo myśleć, że na planecie TRAPPIST, oddalonej o 39 lata 
świetlne od nas, mogą usłyszeć, czego słuchaliśmy w radiu i co oglądaliśmy w telewizji 
39 lat temu. Pierwsze lata prezydentury Reagana, Madonna.… 

1:32 Co twoim zdaniem mogliby sobie o nas pomyśleć? 

1:34 Czy myślisz, że uznaliby, że zmierzamy we właściwym kierunku? 

1:37 Ciekawe pytanie…  

1:38 Tak.  

1:39 Podoba mi się to pytanie. 

1:40 Więc— 

 



 

 

 

 

 

 

Jak Różnorodność Napędza 
Zespoły 

Z udziałem Gregory’ego L. Robinsona, 
dyrektora programu JWST NASA 

:11 Wszyscy mamy te same pragnienia. I 
na ogół nauka i misje organizowane przez 
NASA wnoszą te rzeczy w nasze życie. 

:19 Niestety, społeczność naukowców zajmujących się kosmosem nie jest tak 
zróżnicowana, jak być powinna. 

:22 Jedną z rzeczy, które można powiedzieć o planetach pozasłonecznych, jest to: Że 
są nowsze. 

:23 [Gregory L. Robinson, dyrektor programu JWST, NASA] 

:26 Na ogół nowsze odkrycia naukowe przyciągają bardziej zróżnicowane zespoły.  

:30 I tak, to naprawdę mnie ekscytuje, w końcu jesteśmy naukowcami i inżynierami, 
prawda? 

:36 Tak, zdecydowanie śledzimy dane. 

:40 Wszystkie dane wskazują na to, że zespoły, które odnoszą najwięcej sukcesów i 
lepiej działają, gdy są bardziej zróżnicowane. 

:46 Zatem, zawsze powtarzam, nadeszła już pora i uważam, że teraz nadeszła pora na 
zmianę. 

 

 


