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UROCZYSTOŚCI ROKU STANISŁAWA LEMA Z
WKŁADEM POLSA
We wrześniu 2021 roku mija 100 lat od narodzin Stanisława Lema - postaci szczególnego formatu w
wymiarze polskiej i światowej literatury fantastyczno-naukowej. Na mocy uchwały z dnia 27 listopada
2020 r. podjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, cały bieżący rok jest oﬁcjalnie zadedykowany
uczczeniu tej rocznicy. We współorganizację i promocję okolicznościowych uroczystości oraz wydarzeń
włączyła się także Polska Agencja Kosmiczna - czego najnowszym potwierdzeniem jest porozumienie
podpisane 7 kwietnia 2021 r. z Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema.
Postać Stanisława Lema kojarzona jest powszechnie z wizjonerską twórczością, która na różne
sposoby podejmuje wątki dylematów rozwoju cywilizacyjnego i znaczenia nowych technologii w
rozwoju ludzkości - tłem, a nierzadko wręcz rdzeniem narracyjnym bardzo wielu z tych reﬂeksyjnych
opowieści, jest eksploracja kosmosu. Zdolność Lema do przedstawiania w pasjonujący sposób
przemyślanych i sugestywnych wizji przyszłości, podróży kosmicznych oraz postępu technicznego
pozwoliła mu inspirować i kształtować świadomość pokoleń czytelników, którzy nierzadko pod jego
wpływem wybierali ścieżki zawodowego rozwoju w inżynierii kosmicznej i innych zaawansowanych
dziedzinach aktywności naukowo-technicznej. Stąd, Stanisław Lem bez wątpienia miał i nadal ma swój
udział w kształtowaniu polskiego i światowego nurtu postępu technologicznego.
"Kosmiczne marzenia przerodziły się w rzeczywiste próby eksploracji kosmosu w znacznie szerszej
skali. Co prawda, nie latamy jeszcze na Marsa, a na inne planety wysyłamy tylko automaty, ale
zastosowania kosmicznych technologii w naszym codziennym życiu przerosły już obrazy kreślone
przez wielkiego wizjonera" – powiedział prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA), prof. Grzegorz
Wrochna, odnosząc się do spuścizny Stanisława Lema i świętowanej w tym roku setnej rocznicy
narodzin tego autora. Jak podkreślił szef PAK, dla niejednego młodego naukowca, inżyniera,
pracującego w ﬁrmie z sektora kosmicznego, początki kariery czy marzenia o kosmosie były związane
z lekturą wizjonerskich powieści Lema - książek, które nadal stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń
miłośników nowych technologii, futurologii i kosmosu.
Czytaj też: W 20 lat do Alfa Centauri? Śmiała koncepcja sław nauki i biznesu
Mając na uwadze cały ten dorobek polskiego autora fantastyki, POLSA zaangażowała się w tegoroczne
wysiłki na rzecz organizacji i promocji rocznicowych wydarzeń upamiętniających twórczość Lema i
ukazujących jej wartość na płaszczyźnie inspirowania rozwoju inżynierii kosmicznej i nowych
technologii.

Zawsze aktualne pozostaje [...] ciągle powracające w powieściach
Lema pytanie o relacje między człowiekiem a technologią. Zadaniem
Polskiej Agencji Kosmicznej jest wdrażanie technologii kosmicznych tak,
aby najlepiej służyły człowiekowi. Motywem zaś działania IPP jest
spojrzenie na te technologie z perspektywy człowieka, nie tylko w
kontekście liczb wyrażających zysk ﬁnansowy czy wzrost gospodarczy.
Rok Lema sprzyja reﬂeksji łączącej oba te nurty.
prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej

Porozumienie podpisane pomiędzy Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema oraz POLSA
określa zasady współpracy przy organizacji oraz promocji wydarzeń związanych z obchodami Roku
Stanisława Lema, m.in. planowanych działań podczas EXPO, wrześniowych uroczystości urodzin
Autora w Krakowie, a także projektach edukacyjnych. Dotyczy także działań informacyjnych
związanych z podejmowanymi inicjatywami, wymiany materiałów promocyjnych i identyﬁkacyjnych
oraz wsparcia merytorycznego planowanych przedsięwzięć.

Rok Lema pod hasłem „Lem 2021. Widziałem przyszłość” to święto
kultury, technologii i nauki. Wyjątkowa twórczość Stanisława Lema
stanowi most między tymi pozornie odległymi dziedzinami. Dla Instytutu
Lema szczególnie ważny jest aspekt technologiczny, a taki partner jak
Polska Agencja Kosmiczna jest w tym kontekście kluczowy. Przed nami
wiele wspólnych projektów. Już we wrześniu br., podczas urodzin Lema,
organizowanych przez nas wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym,
opowiemy o wyzwaniach technologicznych związanych z kosmosem w
kontekście twórczości pisarza.
dr Maciej Kawecki, Prezes Zarządu Instytutu Lema

POLSA i Fundacja obiecują zapewnić na potrzeby planowanych wydarzeń wsparcie ekspertów
specjalizujących się m.in. w nowych technologiach, bezpieczeństwie cyfrowym oraz przemyśle
kosmicznym, jak również badaniach i użytkowaniu przestrzeni kosmicznej, rozwoju techniki i inżynierii
satelitarnej. Wspólne inicjatywy mają przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy na temat kosmosu
wśród społeczeństwa.
Stanisław Lem zmarł 27 marca 2006 roku w Krakowie - w wieku 84 lat. Nazwiskiem pisarza została
nazwana planetoida 3836 Lem, polski sztuczny satelita naukowy Lem, a także ulice - w Krakowie i w
Wieliczce. Na nagrobku pisarza zamieszczono sentencję: "Feci, quod potui, faciant meliora potentes" "Zrobiłem, co mogłem, kto potraﬁ, niech zrobi lepiej".
Czytaj też: Zapatrzeni w fantastykę naukową. Salamonowicz o planszowych Astrogórnikach
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