
STANISŁAW LEM

PATRON  ROKU  2021
Projekt Nr 2019-1-PL01-KA201-0655421

„Efektywne strategie w edukacji czytelniczej uczniów”

Treść przedstawiona w niniejszym dokumencie  objęta jest wolną
licencją Creative Commons Uznania autorstwa – Na tych samych
warunkach (CC BY 4.0

Autor: Jerzy Janowski
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych 

w Giżycku
CZŁOWIEK KTÓRY WYMYŚLIŁ PRZYSZŁOŚĆ



STANISŁAW LEM

 

Fot. East News

Polski mistrz science-fiction światowego poziomu, 

twórca utworów ponadczasowych i odkrywczych. 

Jest najczęściej tłumaczonym polskim pisarzem.

Jego książki zostały przetłumaczone na 41 języków

i osiągnęły łączny nakład ponad 30 mln egzemplarzy.



Jednym z licznych wyrazów

międzynarodowego uznania 

dla twórczości Stanisława Lema, 

było nazwanie jego nazwiskiem

odkrytej we wrześniu 1970 roku

planetoidy, a także pierwszego

zbudowanego w całości w Polsce

satelity naukowego. 

Fot. Brite-pl.pl



 
W 1996 roku został on także nominowany

do Nagrody Nobla, której ostatecznie, nie otrzymał.



Żródło zdjecia: Wikipedia/ Wikimedia Commons
Fot. W. Zemek

Miał wykształcenie medyczne, 

ale interesował się też fizyką, 

chemią, szeroko pojętą techniką, 

astronomią, genetyką, 

oraz naukami humanistycznymi 

- filozofią, socjologią, psychologią.



Jego fascynacja filozofią i futurologią 

zaowocowała wieloma pozycjami poruszającymi 

tematykę rozwoju techniki i technologii.

Ilustracja do książki "Cyberiada"
Autor: Daniel Mróz



Książki Stanisława Lema przenoszą

czytelnika w inny świat. Często swoimi

fantastyczno-naukowymi powieściami

Lem zdawał się przewidywać przyszłość. 

Ilustracja do książki "Cyberiada"
Autor: Daniel Mróz



Internet

Zdjęcie: Pixabay

Początki Internetu datuje się na końcówkę

lat 60. Tymczasem już dekadę wcześniej

Lem  pisał o komputerach połączonych 

w sieci. W powieści "Obłok Magellana"

przedstawia świat, w którym ludzie mają

dostęp do przepastnej bazy danych,

a informacji szukają w niej poprzez

trzymane w domach odbiorniki.



"Trion może magazynować nie tylko obrazy
świetlne, sprowadzone do zmian jego struktury
krystalicznej, a więc podobizny stronic
książkowych, nie tylko wszelkiego rodzaju
fotografie, mapy, obrazy, wykresy czy tablice,
jednym słowem wszystko, co można przedstawić
w sposób dostępny odczytaniu wzrokiem. Trion
może magazynować równie łatwo dźwięki, a
więc głos ludzki, jak i muzykę ..."   

S. Lem: "Obłok Magellana"

Internet

Zdjęcie: Pixabay



 
W tej samej książce Lem opisał wczesną wersję 
smartfonu, czyli małego przenośnego telewizora
umożliwiającego uzyskanie natychmiastowego
dostępu do danych z Biblioteki Trionów. 

Zdjęcie: Pixabay



"Posługujemy się nim dziś, nie myśląc wcale 
o sprawności i potędze tej olbrzymiej, niewidzialnej
sieci opasującej glob; czy w swej pracowni
australijskiej, czy w obserwatorium księżycowym, 
czy w samolocie – ileż razy każdy z nas sięgał 
po kieszonkowy odbiornik wywoławszy centralę
Biblioteki Trionów, wymieniał pożądane dzieło, 
by w ciągu sekundy mieć je już przed sobą na
ekranie telewizora. Nikt nie zastanawia się nawet
nad tym, że dzięki doskonałości urządzeń z każdego
trionu może jednocześnie korzystać dowolnie wielka
ilość odbiorców, nie przeszkadzając sobie wzajem 
w najmniejszej mierze."

S. Lem: "Obłok Magellana" Smartfon

Zdjęcie: Pixabay



Stanisław Lem to prawdopodobnie
 pierwszy autor science fiction,  który 
trafnie przewidział zmierzch książek
papierowych i nadejście ery formatów
elektronicznych.



"Całe popołudnie spędziłem w księgarni. Nie było 
w niej książek. Nie drukowano ich już od pół wieku
bez mała. (...) Nie można już było szperać po
półkach, ważyć w ręce tomów, czuć ich ciężaru,
zapowiadającego rozmiar lektury. Księgarnia
przypominała raczej elektronowe laboratorium.
Książki to były kryształki z utrwaloną treścią. 
Czytać można je było przy pomocy optonu. 
Był nawet podobny do książki, ale o jednej, 
jedynej stronicy między okładkami. Za dotknięciem
pojawiały się na niej kolejne karty tekstu."

S. Lem: "Powrót z gwiazd"

E - book

Zdjęcie: Pixabay



"Ale optonów mało używano, 

jak mi powiedział robot sprzedawca. 

Publiczność wolała lektony – czytały głośno, 

można je było nastawiać na dowolny 

rodzaj głosu, tempo i modulację."

Zdjęcie: Pixabay

S. Lem: "Powrót z gwiazd"

Audiobook



W "Obłoku Magellana" Lem zaprezentował

także niezwykle ciekawą wizję wytwarzania

towarów, która przypomina współczesną

technologię druku 3D. 

Zdjęcie: Pixabay



Druk 3D
"Wreszcie trion może zawierać zapis
"recepty produkcyjnej". Połączony z nim
drogą radiową automat wykonuje
potrzebny odbiorcy przedmiot i w taki
sposób mogą zostać zaspokojone nawet
najwymyślniejsze zachcianki fantastów
pragnących mieć meble w stylu starożytnym
czy najniezwyklejsze odzienie, trudno
bowiem rozsyłać we wszystkie części Ziemi
niewyobrażalną różnorodność dóbr, jakich
może ktoś z rzadka zapragnąć."

S. Lem: "Obłok Magellana"

Zdjęcie: Pixabay



W swoich książkach Stanisław Lem
przewidział świat. Czy spełnią się

 jego prognozy  dotyczące komunikacji 
z istotami pozaziemskimi ?


