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PREZES POLSA W SPACE24 TV - O PROGRAMIE
KOSMICZNYM, WSPÓŁPRACY I KONCEPCJACH
POLSKICH MISJI
"Kiedy wejdzie już w życie Krajowy Program Kosmiczny, na jego realizację będziemy mieli 5 lat - nie
chcemy pierwszego roku zmarnować na zastanawianie się, od czego by tu zacząć, co by tu robić;
chcemy, żeby wszyscy już byli do tego przygotowani, w blokach startowych" - zapowiedział prezes
Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), prof. Grzegorz Wrochna w trakcie rozmowy z redaktorem
naczelnym Space24.pl, toczącej się bezpośrednio po panelu dyskusyjnym zorganizowanym w ramach
XXX. Forum Ekonomicznego (w Karpaczu).
Rozmowę otworzyły wątki związane z możliwościami i perspektywami rozwijania polsko-zagranicznej
współpracy agencyjnej w sektorze kosmicznym. "Będziemy rozszerzać naszą działalność o współpracę
w programach międzynarodowych, także innych agencji: będziemy szerzej współpracować z NASA, z
państwami Grupy Wyszehradzkiej" - podkreślił prezes POLSA. Dodał, że chodzi w szczególności o
zaangażowanie w programie księżycowym Artemis, a także konkretne przypadki planowanych
porozumień z Węgrami czy Katarem. "W Dubaju, na Kongresie Astronautycznym planujemy spotkanie,
które zaprezentuje połączony potencjał naszych sektorów kosmicznych" - zapowiedział prof. Grzegorz
Wrochna.

Do tej pory polski sektor kosmiczny był zaangażowany głównie w
prace Europejskiej Agencji Kosmicznej - bo to w końcu nasza agencja:
wnosimy tam swoją składkę i tę składkę staramy się odzyskać w postaci
zamówień dla polskich ﬁrm.
Prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA)

Czytaj też: "Puls" krajowego sektora kosmicznego w ocenie POLSA. Nowy raport
Dalsze wątki konwersacji dotyczyły już przede wszystkim zakresu działalności krajowej - ze
szczególnym uwzględnieniem prac nad ostatecznym kształtem długo oczekiwanego Krajowego
Programu Kosmicznego i trwających zmian organizacyjnych w POLSA. Oprócz tego, poruszono również
temat dalszego przebiegu realizowanych już programów rozwojowych pod koordynacją agencji.

Dużo mocniej w Polskiej Agencji Kosmicznej będziemy się angażować
w zagadnienia związane z obserwacją Ziemi, będzie dedykowany
departament do tego, jak również telekomunikacji i nawigacji wchodzimy w unijny program GovSatCom, który ma dostarczać
bezpieczną łączność dla rządów europejskich, a już w tej chwili przygotowując się do wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego,
zamawiamy różne produkty, różne usługi pilotażowe, które w przyszłości
będą stanowiły części narodowego systemu informacji satelitarnej.
Prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA)

Czytaj też: Jak państwa organizują swoje sektory kosmiczne? POLSA prezentuje opracowanie

Wkrótce ogłosimy też nabór na koncepcje różnych misji, przez co
rozumiemy misje o charakterze naukowym, związane z obserwacją Ziemi
(optyczną i radarową), także telekomunikację, nawigację czy misje
technologiczne - w tych obszarach będzie można zgłaszać swoje
koncepcje.
Prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA)

Zarówno przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, jak i redakcji Space24.pl, byli aktywnymi
uczestnikami XXX. Forum Ekonomicznego w Karpaczu, podczas którego przeprowadzono pierwszy w
całości poświęcony europejskiemu sektorowi kosmicznemu panel dyskusyjny, pt. "Perspektywy
rozwoju przemysłu kosmicznego w Europie". Spotkanie odbyło się 8 września br. z udziałem
ekspertów z Polski i zagranicy. W składzie znaleźli się: Christian Hauglie-Hanssen - Dyrektor Generalny
Norweskiego Centrum Kosmicznego (Norsk Romsenter, pełniącego rolę narodowej agencji kosmicznej
Norwegii), Rafał Magryś - Wiceprezes EXATEL, Grzegorz Wrochna - Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej
(POLSA) oraz Jacek Kubrak - Prezes Zarządu w Podkarpackim Centrum Innowacji. Swoje bezpośrednie
zaangażowanie w sesję miała również reprezentacja serwisu Space24, zapewniając moderację
dyskusji panelowej.
Czytaj też: POLSA zleciła analizę zdolności rozwoju i użytkowania rakiet suborbitalnych

