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Polski pisarz gatunku  

hard science fiction, 
filozof, futurolog, eseista  

oraz krytyk. Czołowy 
przedstawiciel polskiej 
fantastyki naukowej,                  

w swoim dorobku ma 
również powieści 

realistyczne i teksty 
satyryczne.  Jego debiutem 
książkowym była wydana               

w 1951 roku powieść 
Astronauci. 

12 .09.1921 – 27.03.2006  



 Absolwent II Gimnazjum im. Dzięki 
znajomościom ojca dostał się na studia 
medyczne, przerwane w okresie 
okupacji niemieckiej, kiedy to pracował 
jako pomocnik mechanika i spawacz. 
Lem kontynuował je również po wojnie, 
rezygnując jednak z ostatnich 
egzaminów, by uniknąć poboru do 
wojska. W 1946 cała rodzina przeniosła 
się do Krakowa, nie chcąc przyjąć 
obywatelstwa ZSRR. 
 

  Urodzony 13 września 1921 we 
Lwowie jako syn wziętego laryngologa 
Samuela Lehma i Sabiny Woller. Do 
aktu urodzenia wpisano jednak datę 12 
września, aby zgodnie z przesądem 
uniknąć pecha.  

  
 



 Kamienica we Lwowie, w której 
urodził się Stanisław Lem (dawniej 
ul. Brajerowska, obecnie Bohdana 
Łepkiego) 

 Grób Stanisława Lema 
na cmentarzu Salwatorskim 

 w Krakowie 

 Popiersie Stanisława Lema  

 w Alei Sław na Skwerze 
Harcerskim w Kielcach 



 W 1946 roku zadebiutował opowiadaniami                  
i wierszami o tematyce okupacyjnej na łamach 
„Kuźnicy”, „Żołnierza Polskiego” i „Tygodnika 
Powszechnego”. By uniknąć służby                           
w charakterze lekarza wojskowego nie przystąpił 
do egzaminu końcowego i otrzymał jedynie 
dyplom ukończenia studiów.  

 Od 1947 roku pracował w roli młodszego 
asystenta w Konwersatorium Naukoznawczym. 
Kariera literacka Stanisława Lema zaczęła się od 
współpracy z czasopismami 
("Kuźnica", "Tygodnik Powszechny", "Nowy 
Świat Przygód"). Początkowo zamieszczał w nich 
wiersze, później zwyczajowo dodawane jako 
aneks do "Wysokiego Zamku", oraz opowiadania 
o tematyce okupacyjnej. W "Nowym Świecie 
Przygód" wydrukowano też w odcinkach jego 
pierwszą powieść fantastyczną, 
zatytułowaną "Człowiek z Marsa". 



 W 1987 roku ukazała się ostatnia powieść Lema 
„Fiasko”. Najbardziej znane utwory Lema 
powstawały końcem lat 50. i w latach 60. i 
zaliczamy tu: „Dzienniki gwiazdowe”, „Powrót 
z gwiazd”, „Opowieści o pilocie Pirxie”. W roku 
1988 powrócił do Polski i zamieszkał ponownie 
w Krakowie. Zmarł 27 marca 2006 roku w 
szpitalu klinicznym Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

 

 W 1951 roku ukazała się pierwsza opublikowana 
książka Lema „Astronauci”.  

 W 1953 roku wziął ślub z Barbarą Leśniak,               
a w kilka lat później został ojcem.  

 Po wprowadzeniu do Polski stanu wojennego 
wyjechał do Berlina Zachodniego, a rok później 
do Wiednia.  



 Solaris 
 Bajki robotów/ Cyberiada 
 Dzienniki gwiazdowe 
 Głos Pana 
 Opowieści o pilocie Pirxie 
 Powrót z gwiazd 
 Pokój na Ziemi 
 Szpital Przemienienia 
 Śledztwo 
 Wizja lokalna 
 Wysoki Zamek 
 Zagadka 
 

 Astronauci 
 Cyberiada 
 Człowiek z Marsa 
 Eden 
 Fiasko 
 Katar 
 Kongres futurologiczny 
 Niezwyciężony 
 Obłok Magellana 
 Pamiętnik znaleziony    

w wannie 
 Przekładaniec 

 
 



 „Dawno, dawno temu, gdzieś za Cieśniną 
Andromedzką żyli sobie Palibaba-
intelektryk, Królewna Elektrina i robot 
Automateusz... „ 

  „Bajki robotów” (1964) - zbiór 
opowiadań, których głównymi 
bohaterami są dwaj konstruktorzy (roboty 
Klapaucjusz i Trurl); akcja dzieje się we 
wszechświecie wypełnionym myślącymi 
maszynami.  
"Bajki robotów, należą do najchętniej 
czytanych utworów Stanisława Lema. 
 

„Fakty bowiem to mają do siebie,  

że racja jest zawsze po ich stronie”  
 

 



 Cykl opowiadań osadzonych                                        
w świecie robotów, z głównymi bohaterami 
Trurlem i Klapaucjuszem. Po raz pierwszy 
wydany pod tym tytułem nakładem 
Wydawnictwa Literackiego w roku 1965. 

 Najstarsze opowiadania z cyklu ukazały się              
w zbiorze Bajki robotów w 1964, ostatnie –
 Powtórka – w zbiorze pod tym samym tytułem 
w 1979. 

 Z powodu podobieństwa obu zbiorów (świat, 
tematyka), Cyberiada jest zwykle łączona 
z Bajkami robotów. 

„Wiedza likwiduje zdziwienie, bo tego, kto wszystko 
wie, nic nie zaskoczy! „ 

 

„Tam, gdzie można wszystko, nic nie cieszy”  

 



 Katar to powieść jak gdyby „kryminalna" 
. Czytelnik wraz z głównym bohaterem – 
amerykańskim kosmonautą na 
przedwczesnej emeryturze – próbuje 
rozwiązać serię tajemniczych zgonów, 
które przydarzają się klientom 
neapolitańskich zakładów kąpielowych. 
Jednak jak można rozwikłać tajemnicę, 
kiedy do puli podejrzanych trafiają prawa 
natury? Albo gdy jednym z podejrzanych 
jest teoria chaosu? Detektyw wplątuje się  
w szereg niezwykłych przygód. 

 
 
 
 
 
 

 „Tylko przez morze głupstw 
dochodzi się prawdy” 



 Kim jest Pirx? Jest jednym z nas. Nie ma                
w sobie nic z herosa i zdarza mu się wpadać 
w panikę. W decydujących momentach 
jednak dzięki inteligencji, a czasem dzięki 
łutowi szczęścia, udaje mu się znaleźć 
wyjście z opresji. Człowieczeństwo jest to 
suma naszych defektów, mankamentów, 
naszej niedoskonałości, jest tym czym 
chcemy być, a nie potrafimy, nie możemy, 
nie umiemy, to jest po prostu dziura 
między ideałami a realizacją. 

 

 „ Każde inteligentne stworzenie jest ciekawe –  

i ta ciekawość popycha je do działania, gdy zdarzy 
się coś niezrozumiałego... ” 



 „Powrót z gwiazd” - załoga statku kosmicznego wraca    
z dziesięcioletniej podróży na Ziemię. Na miejscu 
okazuje się, że na błękitnej planecie upłynęło znacznie 
więcej czasu, a społeczeństwo diametralnie się zmieniło. 
Bohaterowie muszą odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. 

 „Solaris” - spotkanie psychologa                                 

z tajemniczym, inteligentnym oceanem na 
planecie Solaris. Mężczyzna próbuje dowiedzieć 
się, czym tak naprawdę jest owa istota. 

  „Człowiek z Marsa” to pierwsza powieść 

Lema. Jej tematem jest toczona przez ludzi              
w hermetycznie zamkniętym laboratorium 
„wojna światów" z przybyłym z Marsa 
cyborgiem. 



 Otrzymał 5 doktoratów Honoris Causa. 

 

 W swojej książce „Powrót z gwiazd” opisał urządzenia przypominające dzisiejsze iPady. 
Warto wspomnieć, że dzieło zostało wydane w 1961 roku, na długo przed erą Internetu. 

 

 Był wybitnym gimnazjalistą, uważanym przez ówczesne władze oświatowe za 
najwybitniejsze dziecko w południowej Polsce.  

 

 Jak twierdził, dopiero internet unaocznił mu w pełni, jak wielu jest na świecie idiotów. 

 

  Stanisław Lem jest najczęściej tłumaczonym polskim autorem w historii krajowej 
literatury.  

 

 Na dekady przed powstaniem pierwszych ebooków przewidział ich powstanie. 

 

 Książki Stanisława Lema to co najmniej 2000 wydań, tłumaczenia na 41 języków,                        
w nakładzie przeszło 30 milionów egzemplarzy. Nijak więc porównywać go                               
w podobnych kryteriach do pisarzy nam współczesnych.  
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