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Japonia chce do 2030 roku wysłać 

człowieka na Księżyc 

 

W ramach udziału w organizowanym przez Amerykanów programie Artemis Japonia 

chce do 2030 roku wysłać astronautę na Księżyc. Program, w którym oprócz USA  

i Japonii uczestniczy wiele państw, ma długofalowo na celu przede wszystkim budowę 

infrastruktury do stałego pobytu ludzi na Księżycu. Najważniejszą nadzieją, z jaką 

ludzkość wiąże obecność na naturalnym satelicie Ziemi jest górnictwo kosmiczne, 

które pozwoli pozyskiwać bardzo rzadkie na Ziemi pierwiastki. Ocenia się, że zasoby 

górnicze Księżyca mogą być warte 13 biliardów dolarów. 

Japonia jest jednym z najważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w dziedzinie 

badania kosmosu i zrealizowała już wiele przełomowych misji. Od 1990 w przestrzeni 

kosmicznej przebywało kilkunastu astronautów-obywateli Japonii. Działalność 

państwa wspiera dość rozwinięty prywatny sektor kosmiczny. Deklaracja Japonii  

o planach wysłania człowieka na Księżyc nie jest więc jedynie marketingiem 

politycznym, ale zasygnalizowaniem możliwości, które to państwo rzeczywiście 

posiada. Oprócz kwestii gospodarczych i naukowych, największe znaczenie mają tu 

kwestie prestiżowe, gdyż na polu badań kosmicznych Tokio intensywnie rywalizuje  

z ChRL. Wszelkie sukcesy w tej dziedzinie niewątpliwie posłużą do komunikacji 

strategicznej wobec Pekinu. Przygotowywaniu misji związanych z programem Artemis 
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towarzyszy pewien pośpiech. Państwa zachodnie obawiają się, że Chiny mogą 

wyprzedzić Stany Zjednoczone i pierwsze w XXI wieku wysłać swojego człowieka na 

Księżyc. 

W programie Artemis od jesieni 2021 roku uczestniczy również Polska. Znaczący udział 

Japonii w tym programie potencjalnie otwiera nowe możliwości współpracy polsko-

japońskiej i rozwoju przedsiębiorstw z sektora kosmicznego w naszym kraju. 

 

Według słów premiera Fumio Kishidy z 28 grudnia 2021, Japonia zamierza wysłać 

człowieka na Księżyc do 2030 roku (dokładniej w późnych latach 20)1. Pomysł nie jest 

nowy. Już w 2017 roku podobny cel zaproponowała Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA)2. 

Przyjmuje się, że ta deklaracja związana jest z udziałem Japonii w amerykańskim (NASA 

oraz firmy prywatne) programie Artemis, którego najważniejszym elementem jest przede 

wszystkim wysłanie misji załogowej na Księżyc. Amerykański (choć tak naprawdę 

międzynarodowy pod auspicjami Waszyngtonu i NASA – Artemis Accords) program ma 

przede wszystkim na celu stworzenie infrastruktury do stałego pobytu ludzi na Księżycu. 

Udział Japonii ma polegać między innymi na stworzeniu nowego typu pojazdu 

towarowego, który będzie służył do zaopatrywania planowanej stacji kosmicznej na orbicie 

Księżyca. Najważniejszą nadzieją, jaką ludzkość długofalowo wiąże z obecnością na 

naturalnym satelicie Ziemi, jest rozwój górnictwa kosmicznego. Ocenia się, że  

w przyszłości pozwoli ono pozyskiwać minerały i pierwiastki praktycznie niewystępujące 

na naszej planecie, a konieczne dla dalszego rozwoju nauki i technologii oraz przemysłu. 

Wartość zasobów Księżyca oszacowano na 13 biliardów dolarów. Obfitują na przykład  

w nieodzowny do syntezy termojądrowej hel-3, którego cena w 2021 wynosiła 16,6 mld 

dolarów za tonę3. 

Japonia jest jednym z najważniejszych partnerów Stanów Zjednoczonych w dziedzinie 

technologii kosmicznych4. Japońska Agencja Kosmiczna (JAXA) powstała w 2003  

z połączenia trzech podmiotów rządowych zajmujących się badaniami kosmicznymi, 

których początki funkcjonowania można datować na lata 50-60 XX wieku. Najsłynniejsze 

japońskie misje kosmiczne to Hayabusa (pierwsze dostarczenie próbki asteroidy na 
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Ziemię), sondy księżycowe SELENE oraz IKAROS (pierwsze udane zastosowanie żagla 

słonecznego w przestrzeni międzyplanetarnej) oraz Hayabusa 2 (dostarczenie próbek  

z planetoidy Ryugu). Od 1990 w przestrzeni kosmicznej przebywało 14 astronautów-

obywateli Japonii (włączając dwóch turystów kosmicznych, którzy jako klienci 

amerykańskiej firmy Space Adventures polecieli na Międzynarodową Stację Kosmiczną 

rosyjskim statkiem Sojuz MS-20 w grudniu 2021 roku5). Działalność państwa wspiera dość 

rozbudowany (choć nie tak bardzo jak w Stanach Zjednoczonych) prywatny sektor 

kosmiczny. Deklaracja Tokio o wysłaniu człowieka na Księżyc nie jest więc jedynie 

marketingiem politycznym. Wynika z chęci zasygnalizowania istotnych możliwości, jakie 

to państwo rzeczywiście posiada w dziedzinie eksploracji kosmosu. Oprócz umieszczenia 

astronauty na Księżycu do 2030 roku, Japonia chciałaby do 2024 wysłać sondę na Marsa 

(celem misji miałoby być badanie nowych możliwości fotowoltaiki w przestrzeni 

kosmicznej)6, a do 2025 mieć gotową konstelację 36 małych satelitów, które będą mogły 

fotografować dowolny punkt na Ziemi co 10 minut z dokładnością do jednego metra7.  

Spośród państw azjatyckich (wyłączając Rosję) eksploracją Księżyca są praktycznie 

zainteresowane również Chiny i Indie oraz Korea Południowa. Dlatego japońskie 

przedsięwzięcia kosmiczne można traktować jak element rywalizacji z tymi państwami 

(przede wszystkim z Chinami). Jest jasne, że Japonia chciałaby nadrobić dystans, jaki stale 

pogłębia się między nią i Chinami również w tej dziedzinie. Chiny, jako trzecie po Stanach 

Zjednoczonych i ZSRR państwo, dwa lata temu umieściły sondę na ciemnej stronie 

Księżyca8, a wiosną 2021 roku stały się drugim po Stanach Zjednoczonych państwem, 

któremu udało się umieścić działający łazik na Marsie (radziecka próba z 1971 nie powiodła 

się z powodu utraty sygnału)9. Dlatego w przypadku japońskiego udziału w programie 

Artemis rzeczywiście ważne wydają się względy prestiżowe. W sprawie tej widoczny jest 

pewien pośpiech, na przykład JAXA pierwszy raz od 13 lat otworzyła rekrutację dla 

kandydatów na astronautów, bezprecedensowo nie wymagając jednocześnie dyplomu 

ukończenia studiów oraz doświadczenia zawodowego związanego z naukami ścisłymi10. 

Obniżenie wymagań może być techniką marketingową, ale może też świadczyć  

o priorytecie politycznym. Skupienie uwagi japońskiej opinii publicznej na podboju 

kosmosu może odwrócić jego uwagę od problemów wewnętrznych, ale jednocześnie 

przyczynić się do ożywienia niektórych elementów gospodarki oraz podniesienia 
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wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. Ewentualne sukcesy niewątpliwie posłużą 

do komunikacji strategicznej Tokio wobec Pekinu. Część specjalistów spodziewa się 

jednak, że to właśnie Chiny mogą najszybciej zrealizować załogową misję na Księżyc 

(przyspieszenia kalendarza programu Artemis dokonała również NASA; amerykańska 

misja załogowa miałaby pojawić się na Księżycu już w 2025 roku11).  

W programie Artemis od listopada 2021 roku, jako trzynaste państwo, uczestniczy również 

Polska12, która powoli zwiększa swoje własne kompetencje w dziedzinie badań  

i technologii kosmicznych, nadrabiając wieloletnie zaległości spowodowane niesprzyjającą 

takim przedsięwzięciom sytuacją polityczną przed 1989 rokiem13. Przy okazji otwiera to 

dodatkowe możliwości współpracy polsko-japońskiej. Warto przypomnieć, że zawarta 

przez Japonię umowa handlowa z Unią Europejską umożliwia europejskim firmom 

(również polskim) ubieganie się o zamówienia rządowe w Japonii14. 

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Japan wants to send a man to the Moon by 2030 

 

Konrad Rumiński 

 

Japan aims to send an astronaut to the Moon by 2030 as part of her participation in US-

sponsored international Artemis program. The main long-term goal of the Artemis program 

is to build an infrastructure for permanent presence of personnel on the Moon. Humanity 

hopes to take advantage of space mining that could bring rare materials to Earth in the 

future, contributing to economic and scientific growth of the planet. 

Tokyo’s bold declarations are backed by its deep experience in space missions. Since 1990 

over a dozen of Japanese nationals have spent time in space. The main rival of Japan in 

terms of space exploration is China. It is clear that every achievement in this matter will be 

used by Tokyo to increase its soft power over Beijing. US and their allies fear that the PRC. 

may be the first nation to send its citizen to the surface of the Moon in 21st century and the 

space race is getting tough, with the US speeding up the plan of their manned mission to 

2025.  

Poland has joined Artemis only recently. The significant role that Japan is set to play in the 

program opens new possibilities of Polish-Japanese cooperation. 


