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STANISŁAW LEM?

Stanisław Lem to jeden 
z najwybitniejszych

europejskich pisarzy, czołowy
przedstawiciel  polskiej

fantastyki naukowej.  Był
f i lozofem i  futurologiem.

W 2021 roku obchodzimy 100.
rocznicę jego urodzin.   

 
 

BIOGRAFIA
Stanisław Lem urodził się w 1921 r. we
Lwowie. Jak sam wspominał, jako dziecko
lubił rozbrajać różnego rodzaju maszyny      
i poznawać ich działanie. Przed wybuchem    
II wojny światowej zdał maturę, ale nie
udało mu się dostać na wymarzone studia
na Politechnice Lwowskiej. Rok później
rozpoczął naukę na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Lwowskiego, ale przez czas
wojny musiał porzucić studia. Podjął pracę
jako pomocnik mechanika i spawacz          
 w firmie Rohstofferfassung – wykradzione
stamtąd materiały wybuchowe i amunicję
przekazywał polskiemu ruchowi oporu.
Ukrywał też na strychu kolegę pochodzenia
żydowskiego.

Po zakończeniu wojny został wraz z rodzicami
przesiedlony do Krakowa.  Stanisław Lem pisał
już w czasie studiów, ale dopiero w 1950 r. za
namową prezesa Spółdzielni Wydawniczej
„Czytelnik” stworzył swoją pierwszą powieść
science fiction pt. „Astronauci”. Stanisław Lem
mieszkał z rodziną w Krakowie, w latach 1983–
1988 w Wiedniu, a potem znów w Krakowie.
Choć uważał się za lwowianina, nigdy już nie
odwiedził rodzinnego miasta. 

Zmarł w Krakowie 27 marca 2006 r., a urna    
 z jego prochami została złożona na
cmentarzu Salwatorskim.
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TWÓRCZOŚĆ
Gatunkiem utworów Stanisława Lema jest
przede wszystkim fantastyka naukowa,
czyli science fiction. Takie utwory
poruszają między innymi tematykę
nowoczesnych technologii, mówią o nauce  
 i osiągnięciach techniki, często też
przedstawiają przyszłość. 

Stanisław Lem jest autorem wielu powieści,
a najważniejsze utwory to między innymi:
"Solaris", "Opowieści o pilocie Pirxie",
"Bajki robotów" "Dzienniki gwiazdowe",
"Śledztwo", "Powrót z gwiazd", "Człowiek   
 z Marsa".

PowiedziaLEM 
Cytaty Stanisława Lema

Świat trzeba zmieniać ,  by nie dopuścić  do tego, aby w sposób

niekontrolowany zmienia ł  nas samych .  
Artykuł "O sobie"

 
Świat staje się  bezużyteczny, jeś l i  się  go z nikim nie dziel i .  

"Obłok Magellana"
 

Żadna maszyna nie uczyni cz łowieka zbytecznym .  
"Astronauci"

 
Kto ma wszystko, nie jest już  w stanie marzyć  o niczym .  

"Pokój na Ziemi"
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CIEKAWOSTKI O AUTORZE
Twórca „The Sims”, Will Wright,
zainspirował się twórczością Stanisława
Lema podczas tworzenia właśnie tej gry.
Zainteresowała go „Cyberiada”. Powieść ta
opowiada o mikroświecie, który wykonały
dwa roboty – konstruktorzy Trurl                  
i Klapaucjusz.

Will Wright to niejedyny współczesny
twórca zainspirowany przez książki
Stanisława Lema. David X Cohen,
pomysłodawca serialu animowanego
"Futurama", również wspomina dzieła
polskiego autora sciecne fiction. To właśnie
dzięki tym inspiracjom powstała postać
robota Bendera. 

Lem zawładnął Google'm? Zdecydowanie
tak! 23 listopada 2011 r., w 60. rocznicę
wydania jego pierwszej książki. Główna
strona Google prowadziła do gry
inspirowanej fabułą "Cyberiady". 

Czy Stanisław Lem potrafił przewidzieć
przyszłość? Coś w tym jest! Autor w jednej
ze swoich książek z lat 60. wymyślił
powstanie elektronicznych czytników
książek, czyli popularnych dzisiaj e-booków.
To jednak niejedyne przepowiedziane przez
niego urządzenia!

Stanisław Lem wielu osobom może kojarzyć
się z Kosmosem. Nic więc dziwnego, że
jedna z planetoid (3836) nosi jego nazwisko!
Została odkryta w 1979 roku przez Nikołaja
Czernycha, naukowca Krymskiego
Obserwatorium Astrofizycznego. Ponadto
nazwiskiem pisarza obdarowano także
satelitę, który wzbił się na orbitę w 2013
roku. Ślady bohaterów twórczości Lema
również można znaleźć w Kosmosie – np.
planetoidę Ijontichy (Ijon Tichy to bohater
"Dzienników Gwiazdowych") oraz krater
Plutona nazwany Pirx (na cześć bohatera –
pilota Prixa), a także gwiazda Solaris. 

ZAPROJEKTUJ ROBOTA, KTÓRY
MÓGŁBY BYĆ JEDNYM                

 Z BOHATERÓW "BAJEK
ROBOTÓW" STANISŁAWA LEMA

Miejsce na Twój projekt

Fot. Wojciech Druszcz / AG



Stanisław Lem był wielbicielem słodyczy.    
 A jakie słodkości lubił najbardziej? Chałwę   
i marcepan!

Ekranizacje... Podobno Stanisław Lem nie za
bardzo przepadał za filmami na podstawie
jego książek. Adaptacja, która mu jednak
przypadła do gustu, to film w reżyserii
Andrzej Wajdy. Była to komedia science
fiction z 1968 roku, do której scenariusz
napisał Lem. Trzeba dodać, że był to też
jedyny film tego gatunku wyreżyserowany
przez  Wajdę.  

Lem był doceniany przez wielu i otrzymywał
nagrody, a także wyróżnienia. Dostał Order
Orła Białego, czyli najwyższe i najstarsze
polskie odznaczenie, order Polonia
Restituta, Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Otrzymywał także tytuły doctora honoris
causa (to tytuł honorowy przyznawany
wybitnym osobom przez uczelnie)
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu
Opolskiego, Uniwersytetu Bielefeld,
Politechniki Wrocławskiej. Był również
honorowym obywatelem Krakowa,            
 w którym spędził większość życia.

ZAGADKA

Redakcja: Joanna Weber, Katarzyna Smoleńska
Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

Wiesz, ile robotów ukryło się na stronach
gazetki "LEMoniada"? Poszukaj ich i obok
wpisz liczbę. 

PS Możesz również dodać do tej liczby
własnego robota!
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Liczba robotów to:

WIEDZA LIKWIDUJE ZDZIWIENIE, BO TEGO, KTO
WSZYSTKO WIE, NIC NIE ZASKOCZY!

"Cyberiada"


