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ZMIANA W OBSADZIE ZAŁOGOWEGO LOTU BLUE
ORIGIN. PODWÓJNY REKORD WIEKU PASAŻERÓW?
Wśród pasażerów zaplanowanego na 20 lipca br. załogowego lotu systemu suborbitalnego New
Shepard - m.in. obok miliardera Jeﬀa Bezosa i jego brata, Marka - znajdzie się prawdopodobnie 18letni student ﬁzyki, syn właściciela holenderskiej ﬁrmy inwestycyjnej, Oliver Daemen. Nazwisko tego
nowego uczestnika spodziewanego pasażerskiego debiutu Blue Origin pojawiło się nieoczekiwanie, w
miejsce nadal anonimowego zwycięzcy niedawnej licytacji (którego udział w locie systemu New
Shepard odłożono na deklarowaną "późniejszą okazję"). Wraz ze zrealizowaniem startu, Daemen
stanie się zatem najmłodszym w historii uczestnikiem lotu kosmicznego. Warto przypomnieć, że w
tym samym locie wziąć ma udział również najstarsza jak dotąd osoba wysyłana w kosmos - 82-letnia
Wally Funk.
Osiemnastoletni Oliver Daemen, kandydat na rekordzistę lotów kosmicznych pod względem
najniższego wieku, został zadeklarowany jako pierwszy komercyjny uczestnik lotu suborbitalnego
systemem załogowym New Shepard. W roli pierwszego klienta z zakupionym biletem wyprzedzi
anonimowego zwycięzcę niedawnej aukcji, który - według zapewnień Blue Origin - wykupił swoje
miejsce za 28 mln USD, lecz z powodu kolizji zobowiązań nie zdoła uczestniczyć w najbliższym locie.
Jak zapewnili dalej przedstawiciele ﬁrmy, tożsamość tej osoby będzie ujawniona później, ponieważ
"postanowiła ona uczestniczyć w innym starcie w przyszłości".
W przypadku młodego Daemena, nie ujawniono dotąd ceny jego biletu. Wiadomo natomiast, że chodzi
o syna właściciela ﬁrmy inwestycyjnej z Niderlandów, który był na liście zarejestrowanych chętnych
do uczestnictwa w planowanych lotach turystycznych Blue Origin.
Oliver ukończył w zeszłym roku liceum i ma licencję pilota samolotowego. Firma Blue Origin
przekazała w komunikacie, że od dzieciństwa fascynuje go kosmos i rakiety kosmiczne. Studiuje ﬁzykę
i zarządzanie nowymi technologiami na Uniwersytecie Utrechtu w Holandii.
Czytaj też: Blue Origin zlicytowało bilet na lot suborbitalny z Jeﬀem Bezosem
Na pokładzie kapsuły systemu New Shepard Daemen będzie jednym z czterech pasażerów. Oprócz
Jeﬀa Bezosa, obecnie najbogatszego człowieka świata, w kosmos poleci wówczas też jego brat Mark
oraz 82-letnia Wally Funk - uczestniczka doświadczalnego szkolenia astronautycznego w pionierskich
czasach załogowego programu Mercury (lata 60. XX wieku). Funk ma być zatem najstarszą w historii
uczestniczką lotu w kosmos. Jest ona jedną z kilkunastu kobiet, które w latach 60. XX wieku pomyślnie
przeszły szkolenie dla astronautów (według norm obowiązujących w NASA). W kosmos nie poleciała
jednak, gdyż szkolenie miało charakter nieoﬁcjalny, pomimo wykazywania przed oﬁcjelami potrzeby
otwarcia możliwości lotów załogowych również dla kobiet (do lotów kosmicznych w programie Mercury
dopuszczono tylko mężczyzn).

Lot systemu New Shepard ma odbyć się już niebawem, w rocznicę pierwszego lądowania człowieka na
Księżycu. Miało to miejsce 20 lipca 1969 roku podczas amerykańskiej misji załogowej Apollo 11.
Czytaj też: Blue Origin szykuje swoją pierwszą załogę. Z braćmi Bezos w składzie
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