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NIECODZIENNY WERBUNEK NA MISJĘ WOKÓŁ
KSIĘŻYCA. JAPOŃSKI MILIARDER ZBIERA ZAŁOGĘ
Biznesmen i aktywista społeczny, Yusaku Maezawa zaprasza chętnych z całego świata do udziału w
pierwszej wyprawie załogowej SpaceX w stronę Księżyca - na pokładzie statku kosmicznego Starship,
który ma być gotowy do misji najwcześniej w 2023 roku. Japoński miliarder, który sam deklaruje udział
w wyprawie, zamierza zabrać ze sobą 8 "wyjątkowych osobowości", które ujawnią się w trakcie
przygotowanego przez niego naboru (pod szyldem projektu #dearMoon). Choć kryteria nie zostały
jeszcze w pełni ujawnione (nastąpi to prawdopodobnie po 15 marca br.), mają być one specyﬁczne,
pozwalając na wyłonienie osób z "wyobraźnią, artystycznym zacięciem i potencjałem inspirowania".
Rozpoczęcie wstępnego naboru do projektu #dearMoon ogłoszono oﬁcjalnie w środę 3 marca w Tokio
- towarzyszyło temu opublikowanie materiału wideo informującego o otwarciu przyjmowania zgłoszeń
na miejsca dla ośmiu cywilów. Selekcja ma charakter konkursowy i dotyczy kandydatów z całego
świata - wybrani spośród nich uczestnicy dołączą do tygodniowej ekspedycji zakładającej przelot
wokół Księżyca w statku kosmicznym SpaceX Starship w 2023 r. Podróż zostanie w całości
sﬁnansowana przez japońskiego przedsiębiorcę Yusaku Maezawę, który będzie zarazem dowódcą
misji.
Wcześniejsze pogłoski i zapowiedzi lotu kosmicznego Maezawy odnosiły się do załogi złożonej z
samych artystów, wybranych uznaniowo przez miliardera. Finalnie koncepcja się zmieniła, choć tak
naprawdę jeszcze nie wiadomo, jak bardzo. „Uznałem, że właściwie każdy człowiek, który robi w życiu
coś kreatywnego, jest artystą - dlatego postanowiłem skierować moje zaproszenie do szerszej grupy
osób i dać większej liczbie ludzi z całego globu szansę na dołączenie do naszej wyprawy. Jeśli
postrzegasz siebie jako artystę, to nim jesteś” - zadeklarowało Maezawa w wideo-prezentacji projektu.
Czytaj też: Pierwszy statek Starship przedstawiony światu [WIDEO]
Otwarcie naboru spotkało się ze sporym odzewem na świecie - do momentu powstania tego tekstu (5
marca 2021 r.) w kolejce do selekcji zarejestrowało się poprzez internetowy formularz blisko pół
miliona zainteresowanych. Zbieranie wstępnych zgłoszeń ma trwać natomiast do 14 marca br.
W promocji inicjatywy japońskiego miliardera bierze udział sam szef SpaceX, Elon Musk. „Misja
dearMoon jest tak ważna, bo będzie to pierwszy prywatny lot kosmiczny poza ziemską orbitą. Wiem,
że Maezawa szykuje miejsca na statku dla artystów i innych osób, bo chce, by było to coś, co rozpali
wyobraźnię całego świata” - podkreślił właściciel amerykańskiej spółki, pracującej obecnie nad
rozbudzającym wyobraźnię programem Starship. Nie dalej, jak dwa dni temu kolejny prototyp tego
systemu (Starship SN10) wykonał swój testowy wzlot atmosferyczny, po czym jako pierwszy z serii
zdołał osiąść (bez rozbicia się) na platformie lądowiska. Pomimo późniejszej eksplozji, test ten

zakwaliﬁkowano jako znaczący postęp w pracach nad działającą konstrukcją załogową, która w
przyszłości ma przewieźć Maezawę i jego zespół.

Fot. Projekt "dearMoon" - materiały prasowe [dearmoon.earth]

Czytaj też: "Do trzech razy sztuka". Starship SN10 wylądował...a później eksplodował
Kierując się przekonaniem, że wszyscy są na swój sposób artystami, Yusaku Maezawa zachęca
wszystkich do zgłaszania się, jednak pod dwoma warunkami:
Kandydaci chcący dołączyć do zespołu dearMoon muszą pokazać, że mają potencjał, który może
rozwinąć się dzięki udziałowi w misji i zapewnić, że ich doświadczenie przyniesie wartość światu
poprzez stworzenie dzieł dla przyszłych pokoleń;
Kandydaci powinni udzielać wsparcia pozostałym członkom załogi, łączyć swój potencjał i wizje.
Procedura aplikowania o miejsce na statku Starship w ramach Projektu dearMoon składa się z kilku
kroków, rozpisanych w sumie na trzy najbliższe miesiące realizacji. Rozpoczyna ją rejestracja na
stronie internetowej, w podanym terminie. Całość wygląda następująco:
KROK 1: Rejestracja wstępna (do 14 marca, 15:59 czasu polskiego)
KROK 2: Selekcja wstępna (do 21 marca, 15:59 czasu polskiego)
KROK 3: Zadanie
KROK 4: Rozmowa online
KROK 5: Rozmowa końcowa i badania medyczne (koniec maja 2021 r.)

Pierwsza cywilna misja SpaceX w stronę Księżyca jest planowana nie wcześniej niż w 2023 r. Rakieta
Starship opracowana przez ﬁrmę Elona Muska odbędzie tygodniową podróż tam i z powrotem.
W 2018 r. Yusaku Maezawa wykupił wszystkie miejsca wyznaczone do obsadzenia w tym locie,
deklarując gotowość do umożliwienia udziału zainteresowanym utalentowanym ludziom. Aktualnie ten
plan jest wcielany w życie w formie bardziej uniwersalnej.
Czytaj też: Drugi załogowy lot, pierwszy w trybie użytkowym. Crew Dragon wyruszył
Yusaku Maezawa to 45-letni przedsiębiorca i aktywista społeczny, który swoją fortunę zgromadził na
działalności sprzedażowej, głównie w branży odzieżowej - urodził się w Japonii w 1975 r. Swoją
działalność rozpoczynał od drobnej sprzedaży internetowej i importu płyt CD z zamiarem wysyłkowej
sprzedaży i rozpowszechniania w Japonii. W 1998 r., gdy zespół rockowy Maezawy wydał swój
pierwszy pełnoprawny album, on sam założył ﬁrmę START TODAY, która stała się później największym
internetowym sklepem odzieżowym pod nazwą ZOZOTOWN. Spółka traﬁła na giełdę w Tokio i została
wyceniona na 10 mld USD.
W 2019 r. Maezawa sprzedał swoją ﬁrmę na rzecz Softbank Group i ustąpił ze stanowiska dyrektora
generalnego. Od tamtego czasu pracował nad rozmaitymi projektami, m.in. inwestując w 13 różnych
ﬁrm i wspomagając ich wejście na giełdę oraz prowadząc projekty ﬁlantropijne, na które przekazał 28
milionów USD - także w ramach eksperymentu społecznego dotyczącego koncepcji powszechnego
dochodu podstawowego.
Czytaj też: Księżycowi astronauci, wystąp! NASA werbuje załogi przyszłych misji
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