
Rok Stanisława Lema - bezpłatne e-booki Pisarza  

Sejm, ustanawiając Stanisława Lema patronem 2021 roku, uznał go 

za „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z 

najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie". 

 

  Urodzony 12 września 1921 roku we Lwowie. Studiował medycynę na 

Uniwersytecie Lwowskim. W 1945 roku wraz z rodzina przyjeżdża do Krakowa, 

kontynuuje studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Debiutował  w 

1946 r. nowelą "Człowiek z Marsa" w katowickim tygodniku  "Nowy Świat 

Przygód". Pierwsza książkę "Astronauci" wydał w 1951 roku. Jest twórcą 

fantastyki naukowej. Napisał m. in. książki: "Opowieści o pilocie Pirxie", 

Dzienniki gwiazdowe", "Śledztwo", "Solaris", "Powrót z gwiazd", "Wysoki 

Zamek", "Katar". Zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie. 

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin i 15. rocznica śmierci Pisarza, 

dlatego rok 2021 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Rokiem Stanisława Lema. 

Serwis internetowy Rok Lema https://roklema.pl/ 

KSIĄŻKI - audiobooki na kanale audioteka w portalu youtube.com: 

"Bajki robotów" fragment audiobooka Wydawnictwa Literackiego czyta 

Borys Szyc,      32, 06 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pjyo1BB7TNo 

"Cyberiada" - fragment cyklu opowiadań, czyta Maciej Kowalik, 1:42:03 

https://www.youtube.com/watch?v=JaT9lphbbD0  

"Opowieści i pilocie Pirxie" - fragment czyta Tomasz Kowalik 1:32:51 

https://www.youtube.com/watch?v=XOoaxzanFDw 

 

https://roklema.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=Pjyo1BB7TNo
https://www.youtube.com/watch?v=JaT9lphbbD0
https://www.youtube.com/watch?v=XOoaxzanFDw


BIOGRAFIA: 

 Kalendarium w  Polskim Portalu Biograficznym. 

"Autor Solaris" - film biograficzny o S. Lemie w 

TVP: https://vod.tvp.pl/video/autor-solaris,autor-solaris,27517108 

55, 49 min.  

Artykuły o Autorze: 

Gliński Mikołaj: "13 przepowiedni Lema, które się sprawdziły", artykuł w 

serii" "Lem i myślenie o przyszłości" w portalu 

Culture.pl https://culture.pl/pl/artykul/13-przepowiedni-lema-ktore-sie-

sprawdzily 

Tablet i e-booki, smartfony, Google, a nawet Matrix zostały 

wymyślone przez autora "Solaris" już w połowie XX wieku. Oto jak 

Stanisław Lem przewidział przyszłość, w której żyjemy. 

Kowalczyk Janusz R.: "Alfabet Lema" artykuł w serii" "Lem i myślenie o 

przyszłości" w portalu Culture.pl https://culture.pl/pl/artykul/alfabet-

stanislawa-lema 

Zakrzewski Patryk: "Co czytał młody Lem? Fantastyka z zamierzchłej 

przeszłości" artykuł w serii" "Lem i myślenie o przyszłości" w portalu 

Culture.pl https://culture.pl/pl/artykul/co-czytal-mlody-lem-fantastyka-z-

zamierzchlej-przeszlosci 

Serwis internetowy poświęcony twórczości S. Lema: https://solaris.lem.pl/ 
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Sprawdźcie, co już wiecie o Pisarzu: 

"Ciekawostki dotyczące życia i twórczości Stanisława Lema" Dorota Lichota 

quiz wordwall 

Posłuchajcie audiobooka w portalu youtube.com, a w nim bajki "Trzej 

elektrycerze",   "Uranowe uszy" oraz "Jak Erg Samowzwbudnik Bladawca 

pokonał":  

Bajki robotów" fragment audiobooka Wydawnictwa Literackiego czyta 

Borys Szyc,      32, 06 min.  

https://www.youtube.com/watch?v=Pjyo1BB7TNo 

                                              WYKONAJCIE  ZADANIA: 

"Trzej elektrycerze" - Zaryzary quiz w Kahoot! 

"Bajki robotów" -  kubwww42,  wykreślanka w LearningApps 

Przypomnienie z "Bajek robotów" Stanisława Lema - karsss229, milionerzy 

w LearningApps 

"Bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła" (Lem) quiz 

zinnejplanety w LearningApps 

Możecie posłuchać innych utworów Stanisława Lema 

Ułatwi to "Lemoteka - Audioteka" przygotowana przez Pedagogiczną 

Bibliotekę Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach w aplikacji wakelet.com. 

W bibliotece cyfrowej Polona dostępnie są bezpłatne e-booki  Stanisława Lema: 

• "Terminus" 39 s. z "Opowieści o pilocie Pirxie"; 

• "Nowa Kosmogonia" 26 s. z "Doskonałej próżni"; 

• "Tragedia pralnicza" 17 s. z "Dzienników gwiazdowych"; 

• "Maszyna Trurla" 9 s. z "Cyberiady"; 

• "Bajka o królu Murdasie" 8 s. z "Bajek robotów"; 

• fragment z wykładu „Golem XIV” - "O ewolucji" 14 s.; 

• zbiór esejów "Dialogi" 277 s.; 

• esej "Philip K. Dick, czyli fantomatyka mimo woli" 17 s. z tomu 

"Fantastyka i futurologia". 

https://wordwall.net/pl/resource/9386776/ciekawostki-dotyczące-życia-i-twórczości-stanisława-lema
https://www.youtube.com/watch?v=Pjyo1BB7TNo
https://create.kahoot.it/share/trzej-elektrycerze/62e24211-87b1-4184-8972-665584781679
https://learningapps.org/1316113
https://learningapps.org/1309741
https://learningapps.org/14694745
https://wakelet.com/wake/9DoyrbYyul08NiBVHcGEf
http://polona.pl/item/terminus,MTMwMTQzMTAw/0/#info:metadata
http://polona.pl/item/nowa-kosmogonia,MTMwMTU0Mzgy/0/#info:metadata
http://polona.pl/item/tragedia-pralnicza,MTMwMTU0MjY3/0/#info:metadata
http://polona.pl/item/maszyna-trurla,MTMwMTU0NTYz/0/#info:metadata
http://polona.pl/item/bajka-o-krolu-murdasie,MTMwMTU0Mzk2/0/#info:metadata
http://polona.pl/item/o-ewolucji,MTMzMDA3MDI5/0/#info:metadata
http://polona.pl/item/dialogi,MTMwMDQyODI3/0/#info:metadata
http://polona.pl/item/philip-k-dick-czyli-fantomatyka-mimo-woli,MTMzMDUzODU0/0/#info:metadata


Można pobrać plik do czytania. Utwory zamieszczono za zgodą spadkobierców i 

nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych. 

Wszystkie e-booki dostępne są też w specjalnej kolekcji Rok Stanisława Lema. 

https://polona.pl/collections/institutions/24/rok-stanislawa-lema,NTU1OTMwODM1Mjk1OTg5MzQwMw/?sort=score%20desc

