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Zaprasza na księŜycową misję! 

 
40 lat temu pierwszy z ludzi postawił ten historyczny krok, 

który miał nas przybliŜyć do poznania tajemnic 
wszechświata.  

 
Przyjrzyjmy się wspólnie tym wyprawom, poznajmy ich 

kulisy.  
Dajmy się unieść prosto do gwiazd! 

 
 

WYPRAWY NA KSIĘśYC 

 

ksiąŜka + DVD z nagraniami NASA 
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O ksiąŜce 

 

Prezentujemy zdumiewające szczegóły największej podróŜy 

ludzkości, która miała miejsce 40 lat temu! 

� Dowiesz się, jak astronauci dostali się na KsięŜyc i jak 

stamtąd wrócili 

� Poznasz wszystkie tajemnice rakiety, którą lecieli 

� Odkryjesz plany budowy bazy badawczej na KsięŜycu 

80 bogato ilustrowanych i wypełnionych informacjami stron 

przedstawia dramatyczną historię podróŜy na KsięŜyc. KsiąŜka 

Wyprawy na KsięŜyc zawiera wszystko, co chciałbyś wiedzieć o: 

� wyścigu kosmicznym, 

� programie Apollo, 

� rakietach i statkach kosmicznych, 

� treningach astronautów, 

� podróŜy na KsięŜyc, 

� skafandrze kosmicznym, 

� skałach księŜycowych, 

� planach i eksploracji KsięŜyca... 

„To mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości.” 

 

Ekstra DODATEK: DVD z nagraniami NASA! 

52 minuty oryginalnych nagrań! Dokumentalny zapis misji 

kosmicznej Apollo 11, której głównym celem było pierwsze 

lądowanie człowieka na KsięŜycu. 
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I stało się! 40 lat temu! 20 lipca 1969 roku 

o godzinie 16:50:35 UTC w miejscu 13°19 ′N, 169°9 ′W.  

6 dodatkowych filmów będących zapisem m.in. dramatycznych 

chwil podczas misji Apollo 13, treningów przygotowujących się do 

funkcjonowania w stanie niewaŜkości, magicznych spacerów po 

KsięŜycu, wspaniałych obrazów KsięŜyca... 

 

O autorze 

Alan Dyer jest cenionym popularyzatorem wiedzy dotyczącej 

astronomii. Współautor ksiąŜki Astronomia. Przewodnik po 

wszechświecie, która ukazała się równieŜ na rynku polskim.  

 


