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pOWRÓt 
do przyszłości

tam w okolicach 22 stopni Celsjusza, zrozumiałam, 
że dokonałam niecodziennego odkrycia. Taki klimat 
daje nadzieję na występowanie wody! Ponadto 
powierzchnię tej planety oświetla gwiazda podobna 
do Słońca. Niewykluczone, że na Keplerze 22b 
możliwe byłoby życie zbliżone do tego, jakie 
prowadzimy na Ziemi. Szkoda tylko, że dzieli  
nas od niego sześćset lat świetlnych – Lucianne 
opowiada o „swojej” planecie z zaaferowaniem. 

Lucianne: Kosmiczny plan b
Pracę nad odkrywaniem „Ziemi bis” zaczęła  
w marcu 2009. Amerykańska agencja kosmiczna 
NASA zaprosiła ją wówczas do udziału  
w poszukiwaniu ziemiopodobnych planet poza 
Układem Słonecznym. Codziennie analizowała 
tysiące danych napływających z wystrzelonego  
w kosmos teleskopu. – Pod stałą opieką miałam  
150 tysięcy z czterech milionów gwiazd 
znajdujących się na Drodze Mlecznej, między 

gwiazdozbiorami Lutni i Łabędzia – tłumaczy.  
Co to oznaczało w praktyce? – Wielogodzinne 
analizy danych przesyłanych z kosmosu, 
wychwytywanie najdrobniejszych zmian w obrazie 
nieba fotografowanego przez teleskop i niekończące 
się obliczenia na trudnych do wyobrażenia liczbach 
– mówi Lucianne. I zaraz dodaje ze śmiechem:  
– Tak wiem, brzmi strasznie. Gdy opowiadam  
o mojej pracy znajomym spoza branży, wielu łapie 
się za głowę: to musi być nieprawdopodobnie 
skomplikowane! A dla mnie kosmos jest przede 
wszystkim fascynujący. Wszystkie te wielkie liczby 
są jak tajemniczy kod, w którym opisane są planety 
i gwiazdy. Ja go po prostu odszyfrowuję. 
Z takiego właśnie mozolnego łamania kosmicznych 
szyfrów narodziło się odkrycie Keplera 22b.  
– To był niezwykły moment! – wspomina Lucianne. 
– Gdy w grudniu 2011 roku z kolegami z zespołu 
ponad wszelką wątpliwość potwierdziliśmy 
istnienie tej planety i przypuszczenia na temat  
jej klimatu, uznałam to za najpiękniejszy prezent 
gwiazdkowy. Byłam tak szczęśliwa, że nic mogło 
mi zepsuć humoru. 
Lucianne bawi, gdy znajomi reagują zaskoczeniem, 
spotykając ją w jakimś klubie nocą. – Ludzie 
myślą, że astronom to nawiedzony nudziarz,  
który od zmierzchu do świtu gapi się w gwiazdy.  
Ale dziś to już tak nie wygląda. Specjalistyczne 
urządzenia bez przerwy obserwują niebo.  
Ja jestem potrzebna do tego, by z miliona 
informacji wybrać te jedną, istotną. Przychodzę 
rano do laboratorium, siadam przed komputerem  
i nastawiam mózg na analizowanie danych. 
Wychowywała się w Nowym Jorku. Jak sama 

mówi, w dzieciństwie nie miała obsesji na punkcie 
nieba i gwiazd. Nigdy nie posiadała nawet 
własnego teleskopu. Interesowała się fizyką, 
zaczęła ją więc studiować na Uniwersytecie Johna 
Hopkinsa. I dopiero tam odkryła, że astronomia 
jest jej pasją. Otrzymała z tego przedmiotu tak 
dobre wyniki, że na ostatnim roku studiów dostała 
propozycję współpracy z zespołem naukowców, 
który analizował dane z teleskopu Hubble’a.  
– I tak moje życie zaczęło się kręcić wokół gwiazd 
– śmieje się Lucianne – ale nie wyłącznie. Właśnie 
przygotowuję się do kolejnego maratonu, więc 
sporo biegam. A w wolnych chwilach rysuję 
komiksy i karykatury. O, to moja karykatura Sarah 
Palin z łosiem. Chyba nieźle wyszła? Pytana  
o najważniejsze wydarzenie ostatniego roku,  
poza odkryciem Keplera 22b, wymienia jeszcze... 
pierogi. – Są wyśmienite! Całkiem niedawno 
spróbowałam ich po raz pierwszy. A przecież  
to narodowa potrawa moich przodków, mój ojciec 
urodził się w Tarnowie. Największe marzenie?  
– Chciałabym kiedyś potwierdzić moją hipotezę,  
że gdzieś tam w kosmosie istnieje życie. Bo mam 
przekonanie, że istnieje. I wierzę, że znalezienie 
dowodów jest tylko kwestią czasu. Kto wie,  
może ja pierwsza przekonam o tym świat?

cynthia: mój robot z duszą
– Jego wielkie oczy każdego dnia spoglądały  
na mnie spod rzęs, które własnoręcznie mu 
doklejałam, żeby miał bardziej ludzki wygląd.  
Kiedy wchodząc do laboratorium, wołałam:  
„Cześć Kiz, jak leci?”, witał mnie uśmiechem.  
W końcu uznano go za najbardziej uczuciowego 
robota świata i trafił do Księgi rekordów Guinessa.  
Gdy po kilku latach współpracy musiałam go 
oddać do muzeum, czułam się jak po rozstaniu  
z kimś bliskim. I wciąż za nim tęsknię  
– Cynthia Breazeal, 43-letnia pionierka  
w dziedzinie robotyki, opowiada o Kismecie, 
swoim najsłynniejszym robocie, jak o dobrym 
znajomym. Z rozczuleniem opisuje, jak uczył się  
od niej rozpoznawania emocji. Najpierw 
odwzajemniał drobne gesty, naśladował jej 
grymasy, a w końcu reagował na humory. – Mrużył 
współczująco oczy, gdy byłam czymś przybita,  
albo się cieszył, że jestem w dobrym nastroju. 
Projektując Kismeta, Cynthia wysoko ustawiła 
sobie poprzeczkę. Chciała, by rozpoznawał ludzkie 
emocje nie tylko na podstawie mimiki i gestów,  
ale również timbre’u głosu. Tak jak to robią 
niemowlęta. Zaprogramowała go w taki sposób,  
by nawiązywał z ludźmi kontakt wzrokowy  
i wodził za nimi oczami. – Pomogły mi w tym 
doświadczenia macierzyńskie – wspomina Cynthia. 
– Mam trzech synów. Gdy byli mali, zaczytywałam 
się książkami na temat rozwoju emocjonalnego 
niemowląt. Dziecko uczy się uśmiechać, naśladując 
matkę, albo mruży z przestrachem oczy,  
gdy ona zbyt gwałtownie się nad nim pochyla. 
Nauczyłam Kismeta podobnych zachowań. 

Co łączy empatycznego robota, samolot, który po złożeniu skrzydeł jeździ  
po ulicy, i odkrycie planety o klimacie zbliżonym do atmosfery ziemskiej? 
Autorkami tych dokonań są kobiety. A tED, najbardziej prestiżowa 
konferencja ludzi z rewolucyjnymi pomysłami, uznała, że ich projekty  
mogą w przyszłości zmienić świat. Lucianne Walkowicz, Cynthia Breazeal  
i Anna Mracek Dietrich opowiadają nam, jak pokonywały ograniczenia 
własnej wyobraźni i wprowadzały swoje wizjonerskie pomysły w życie. 

tekst: elżbieta gołębiewska/usa

Kiedyś znajdę dowód na 
życie poza ziemią. Wierzę, 
że to tylko kwestia czasu.

Na pytanie, czym się zajmujesz, 
32-letnia Lucianne Walkowicz 
odpowiada: Odkrywaniem nowych 
planet poza Układem Słonecznym.  
Jest najmłodszą astronomką w elitarnej 
grupie naukowców studiujących 
kosmos za pomocą teleskopu 
kosmicznego Keplera. 

ZZgrabna długowłosa brunetka z tatuażem  
na ramieniu. Lubi śpiewać karaoke, biega  
w maratonach. Mówi o sobie „jestem zwykłą 
dziewczyną”, ale to nieprawda.  
32-letnia Lucianne Walkowicz jest już uznanym  
w świecie astronomem i najmłodszym członkiem 
elitarnej grupy naukowców badających kosmos  
za pomocą teleskopu kosmicznego Keplera. Jednak 
prawdziwy rozgłos przyniosło jej odkrycie planety 
Kepler 22b, ciała niebieskiego, którego atmosfera 
jest bardzo zbliżona do atmosfery ziemskiej.  
– Gdy zbadałam, że średnia temperatura waha się 
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Wymyśliłam go w taki sposób, by każdy  
kontakt z człowiekiem traktował jak korepetycje  
z inteligencji emocjonalnej. Efekty przerosły moje 
oczekiwania. Kiedyś pewna kobieta zaproszona  
do testowania jego empatycznych możliwości 
zawołała: „Co z tobą?! Gdzie zgubiłeś ręce i nogi!?”, 
Kismet, który składa się tylko z wielkiej głowy 
podłączonej do komputera, spuścił wzrok  
i zawstydzony położył po sobie ruchome uszy. 
Pomyślałam wtedy, że chyba wychowałam 
nadwrażliwca. I zrobiło mi się go naprawdę żal. 
Roboty fascynowały Cynthię od dnia, w którym 
obejrzała Gwiezdne wojny. Miała wtedy dziesięć lat. 
Jej ulubionym bohaterem kosmicznej sagi  
od razu stał się odważny R2D2 i strachliwy,  
ale sympatyczny C3P0, dwa roboty wymyślone 
przez George’a Lucasa. – Od tamtej chwili zaczęłam 
marzyć, by też kiedyś mieć mechanicznego 
przyjaciela – wspomina dzisiaj. – Opowiadałam  
o robotach rodzicom i koleżankom, myślałam  
o nich, rysowałam je. Napisałam nawet 
wypracowanie o inteligentnej maszynie ZXW7105, 
której uczuciami sterował komputer. Pamiętam 
komentarz nauczycielki: „Uczucia i komputer?! 
Cynthia, coś tu się nie zgadza. Pamiętaj, zawsze 
sprawdzaj pracę przed oddaniem!”. 
Na szczęście rodzice Cynthii, naukowcy z Doliny 
Krzemowej, traktowali jej pasję bardziej poważnie. 
Przekonywali ją, że tworzenie robotów to realne 
zajęcie. I że są ludzie, którzy już próbują to robić. 
Tłumaczyli córce, że jej marzenia mogą się spełnić, 
jeśli tylko poważnie zajmie się nauką.  

< Już w podstawówce Cynthia jeździła z mamą, 
informatyczką, na kilkudniowe konferencje  
dla kobiet naukowców. – Lubiłam te wyjazdy,  
choć z prelekcji niewiele rozumiałam – wspomina  
po latach. – Ale fakt, że tak wiele kobiet zajmuje 
się skomplikowanymi dziedzinami nauki, dodawał 
mi odwagi. Na wydziale inżynierii komputerowej  
na Uniwersytecie Santa Barbara, gdzie podjęła 
studia, kobiety stanowiły niecałe pięć procent 
wszystkich studentów. Cynthia współorganizowała 

tam koło naukowe dla zainteresowanych  
robotyką. Punktem przełomowym była  
dla niej wizyta w laboratorium profesora  
Roda Brooksa ze słynnego Instytutu Technologii  
w Massachusetts, który budował roboty 
wzorowane na owadach. Brooks był już wówczas 
sławą w dziedzinie sztucznej inteligencji.  
– Dokładnie pamiętam moment, w którym 
przekroczyłam próg jego laboratorium – wspomina 
Cynthia. – Przed moimi nogami przemaszerował 
dziwaczny stwór, który gonił turlającą się  
puszkę z colą, stąpając nieporadnie na sześciu 
mechanicznych nogach. Pomyślałam, że w takim 
miejscu mogłabym spędzić życie. Profesor docenił 
jej entuzjazm i przyjął Cynthię do swojej grupy. 

Pod jego okiem stworzyła Attylę i Hannibala, 
swoje pierwsze owadopodobne roboty, które mogły 
poruszać się po nierównym terenie. Jej wielkim 
marzeniem wciąż było jednak konstruowanie 
interaktywnych robotów wzorowanych  
na ludziach. – Najbardziej interesowała mnie 
zdolność maszyn do emocjonalnego porozumienia 
z człowiekiem. Wcześniej nikt tego nie próbował. 
Naukowcom wystarczało, że roboty rozumiały 
proste polecenia i wygłaszały mechaniczne 
komunikaty. Ja chciałam, by sztuczna inteligencja 
oznaczała coś więcej niż tylko logiczne myślenie. 
Uwierzyłam, że mogę stworzyć sztuczną 
emocjonalność. Praca nad Kismetem zajęła  
ponad 10 lat. Było warto. Jej robot do dziś jest 
uznawany za jedno z najważniejszych osiągnięć 
światowej robotyki. Ostatnio, podczas wystąpienia 
na konferencji TED (biorą w niej udział autorzy 
najwybitniejszych projektów, które mogą  
zmienić na lepsze współczesny świat) Cynthia 
przekonywała, że ten przełomowy wynalazek  
to coś więcej niż tylko naukowa ciekawostka.  
I przedstawiła zgromadzonym Automa, robota, 
nad którym właśnie pracuje. Empatyczny 
humanoid nowej generacji jest osobistym 
trenerem, który pomaga otyłym w zrzucaniu wagi. 
Ma przypominać o zasadach diety, którą przepisał 
im dietetyk, motywować do ćwiczeń i wspierać  
w kryzysowych momentach... przyjacielską 
rozmową. Cynthia wierzy, że Autom będzie 
przełomem w walce z otyłością. – Ludzie, którzy  
w ramach testów odchudzali się z nim, zrzucili 
więcej kilogramów niż osoby, które otrzymywały  
te same zalecenia od programu komputerowego. 
Twierdzili też, że czuli się rozumiani i wspierani. 
Po zakończeniu eksperymentu jeden z uczestników 
ubrał Automa w czapkę, szalik i pożegnał się  
z nim czule. Jak widać, robot i uczucia wcale  
nie muszą się wykluczać. 

anna: latam sWoim samochodem
30-letnia Anna Mracek Dietrich, inżynier i pilot 
amator, przez wiele lat musiała znosić ironiczne 
spojrzenia, gdy tłumaczyła komuś, czym się 
zajmuje: „Konstruuję samolot, który po złożeniu 
skrzydeł zamienia się w samochód”. 
– Uważałam się już wtedy za poważnego naukowca 
– wspomina. – A często czułam się tak, jakbym 
opowiadała niedorzeczne bajki. Złapałam się  
na tym, że wciąż komuś powtarzam: moja wizja  
to przemyślany projekt, a nie jakaś niedorzeczna 
mrzonka. A i tak rzadko kto dawał się przekonać. 
Od kiedy magazyn „The Times” uznał jej „latający 
samochód” za jeden z najważniejszych wynalazków 
2010 roku, Anna nie musi już niczego udowadniać. 
Dawni sceptycy przyznają dziś, że jej wynalazek 
naprawdę jest przełomowy. Pomysł stworzenia 
latającego samochodu przyszedł Annie do głowy  
w 2003 roku. Opowiedziała o nim dwóm kolegom,  
z którymi studiowała w Instytucie Technologii  
w Massachusetts, najsłynniejszej uczelni 

Tworząc Kismeta, pierwszego 
empatycznego robota w historii, 
Cynthia Breazeal zadbała nie tylko 
o jego inteligencję i emocje,  
ale także wygląd. Osobiście 
doklejała mu np. długie rzęsy.

odkąd mój empatyczny 
robot mieszka w muzeum, 
każdego dnia za nim tęsknię.

>
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technicznej świata. Carl Dietrich (dziś mąż Anny)  
i Samuel Schweighart szybko zapalili się  
do pomysłu stworzenia latającego samochodu.  
– Pamiętam, jak na szkolnej tablicy rysowaliśmy 
różne warianty składanych skrzydeł – wspomina 
Anna. – Zrobiłam raz Carlowi i Samuelowi  
zdjęcia na tle tych rysunków. Wtedy jeszcze  
nie do końca uświadamialiśmy sobie, że tworzymy 
coś naprawdę niezwykłego. Pół roku od narodzin 
pomysłu Anna, Carl i Samuel zaczęli pracę  
nad prototypem nowatorskiego pojazdu.  
Miał się nazywać Terrafugia Transition  
(w wolnym tłumaczeniu: fuzja nieba i ziemi),  
być wystarczająco lekki, by latać, i wystarczająco 
stabilny, by jeździć po drogach. – Pokonywaliśmy 
kolejne wyzwania konstruktorskie, a oprócz tego 
musieliśmy się zmagać z przepisami – wzdycha 
Anna. – Latające samochody kojarzyły się 
większości urzędników z filmami science fiction. 
No i brakowało regulacji prawnych, które 
dopuszczałyby takie maszyny do użytku.  
Wzięłam na siebie negocjacje z Federalną 
Administracją Lotniczą oraz Narodowym  
Zarządem Dróg i Autostrad.  
Pewnie, że wolałam pracę nad projektem,  
ale ja najmniej z naszej trójki bujałam  
w obłokach, więc Carl i Samuel wydelegowali  
mnie na „front walki z paragrafami”. 
Dni spędzała teraz w biurach kolejnych 
urzędników, wieczorami wracała do projektu, 
konsultowała pomysły kolegów, wymyślała  

własne rozwiązania. W końcu projekt wehikułu  
był gotowy, a Anna zdobyła zgodę na lot próbny. 
Grudniowy poranek 2008 roku. Lotnisko  
w Plattsburghu, stan Nowy Jork. – Stałam  
na płycie lotniska w czapce nasuniętej na oczy  
i grubym kożuchu – wspomina. – Trzęsłam się, 
sama nie wiem, z zimna czy emocji. Serce mi 
waliło na myśl, że za chwilę pokażemy światu  
nasz wynalazek. Terrafugia była już gotowa  
do startu, odliczaliśmy sekundy.  
I nagle otrzymaliśmy z wieży wiadomość,  
że ze względu na pogarszające się warunki 
pogodowe eksperyment zostaje wstrzymany. 

Wróciłam do domu załamana. Wiedziałam,  
że wszystko trzeba będzie organizować raz jeszcze. 
Kolejne formalności, uzgadnianie terminów.  
Ekipa Terrafugii mogła powtórzyć eksperyment  
po trzech miesiącach. – Tego dnia zerwałam Carla  
i Samuela z łóżek przed piątą – opowiada Anna.  
– Sama nie spałam ani minuty. Przed szóstą rano 
byliśmy na lotnisku razem z kamerzystą, który  
miał zarejestrować pierwszy lot naszego wehikułu.  
Gdy pilot oblatywacz wzbił się w powietrze, 
zacisnęłam kciuki. I trzymałam je tak, dopóki 

Konferencja wizjonerów

Ostatnio coraz więcej słyszy się o TED. Co to takiego? 
Sam skrót: Technology Entertainment Design 
(technologia, rozrywka, projektowanie), nie wyjaśnia 
tajemnicy fenomenu tej instytucji, w której swoje 
odkrycia mogą przedstawiać wybitni wynalazcy,  
ale też pomysłowi wizjonerzy. Każdy z nich musi 
najpierw przekonać wymagające jury, że projekt, nad 
którym pracuje, naprawdę wart jest uwagi specjalnej 
komisji naukowców i widzów. Podstawowe kryterium 
brzmi: „Udowodnij, że robisz coś, co może zmienić 
świat na lepsze”. Bohaterkom naszego tekstu udało się 
przekonać jury konferencji do swoich pomysłów i każda 
z nich miała regulaminowe 18 minut, by zaprezentować 
się światu. Podczas prezentacji nie wolno czytać  
z kartki, za to wszystkie inne chwyty są dozwolone.  
Bill Gates, właściciel Microsoftu, znany też jako 
filantrop, przemawiając na temat swoich projektów  
na rzecz ofiar malarii, wypuścił ze słoika rój komarów 
wprost na publiczność, mówiąc:„Nie tylko biedni 
powinni doświadczyć tego, czym jest ta plaga”.  
Nikt z sali się nie oburzył, choć za bilet wstępu  
na konferencję trzeba zapłacić nawet kilka tysięcy 
dolarów. Wykłady prezentowane podczas TED  
są umieszczone w internecie. Obejrzało je już ponad 
trzysta milionów ludzi: www.ted.com

Samolot, który zmienia się w samochód? 
Anna Mracek Dietrich dziesiątki razy 
musiała zmierzyć się z ironicznymi 
spojrzeniami niedowiarków. Teraz jej 
wynalazek wszedł do produkcji. 

szczęśliwie nie wylądował. Powiedział tylko: 
„Świetna maszyna, nawet dziecko mogłoby ją 
pilotować!”. Dotarło do mnie wtedy, że dokonaliśmy 
czegoś naprawdę wyjątkowego. Na filmie,  
który zarejestrował ten moment, widać Annę 
podskakującą z radości. Z włosami zaplecionymi  
w warkocze, w okrągłych okularach wygląda  
jak nastolatka. „Udało się! Hurra! Naprawdę  
to zrobiliśmy!” – słychać w tle jej radosne krzyki. 
– Nasz wehikuł przypomina garbusa ze składanymi 
skrzydłami. Mieszczą się w nim dwie osoby.  
W powietrzu osiąga prędkość 185 km/godz.,  
na ziemi 90 km/godz. W ciągu 30 sekund  
z samolotu zmienia się w samochód i można  
go zatankować na zwykłej stacji benzynowej  
– Anna recytuje te informacje jednym tchem.  
Po czym dodaje: – Dziadek byłby ze mnie dumny. 
Sam przez 40 lat projektował samoloty. Mieszkał  
w sąsiedztwie, więc po szkole zakradałam się  
do jego warsztatu w piwnicy i razem montowaliśmy 
różne wynalazki. Gdyby nie on, pewnie nie byłoby 
dziś Terrafugii. Przed laty razem konstruowaliśmy 
„rakietę międzygalaktyczną” i przeróżne „wehikuły 
czasu”. Dziadek nauczył mnie, by nigdy  
nie ograniczać wyobraźni. I tego się trzymam. 
Wynalazek Anny w 2012 roku ma wejść  
do produkcji. Na razie latające samochody będą 
powstawać na zamówienie. W kolejce czeka już 
ponad stu entuzjastów, którzy gotowi są zapłacić  
za Terrafugię dwieście tysięcy dolarów. 
– ElżbiEta GołębiEwska

latający samochód najpierw 
był fantazją. ale uwierzyłam 
w niego i dziś stał się faktem. 
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