Dni Lema na 95. urodziny Pisarza
Spacer i debata
Z tej okazji 10 września odbył się urodzinowy spacer szlakiem Stanisława Lema, podczas którego Elżbieta
Binswanger-Stefańska opowiedziała o miejscach w Krakowie związanych z pisarzem. Dwa dni później, 12
września, w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbędzie się debata poświęcona "Kongresowi Futurologicznemu"
- obszernemu opowiadaniu Lema wydanemu w 1971 roku.
Przewidujemy powtórzenie spaceru w sobotę 17 września, ale zapisów chyba już nie ma. W razie pytań proszę
pisać do prezesa SWOR-u Adama Jaśkowa na fejsbuku.
W rozmowie pt. "Kongres Futurologiczny, czyli świat w systemie powszechnej miłości bliźniego" na temat
współczesnych polityczno-społecznych kontekstów tekstu Lema wezmą udział: wieloletni sekretarz pisarza
Wojciech Zemek oraz prof. Piotr Popik z Instytutu Farmakologii PAN. Spotkanie poprowadzi Elżbieta
Binswanger-Stefańska (Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej), a fragmenty "Kongresu
Futurologicznego" przeczytają: Ziuta Zającówna, Paulina Dziuba, Jacek Milczanowski i Grzegorz Juras, zespół
projektu teatralnego Hide Park (w przygotowaniu spektakl "Kongres Futurologiczny", przewiduje się premierę na
koniec października/początek listopada 2016).
Debacie będzie towarzyszył pokaz filmu "Kongres" (The Congress, reż. Ari Folman) z 2013 roku - będącego
międzynarodową koprodukcją opartą na motywach prozy Lema, nagrodzoną Europejską Nagrodą Filmową.
Ze Lwowa do Krakowa
Stanisław Lem urodził się 12 września 1921 roku we Lwowie. W 1946 r. w ramach akcji repatriacyjnej przeniósł
się z rodzicami ze Lwowa do Krakowa, gdzie kontynuował studia medyczne. Jego drogą życiową stała się jednak
literatura. Napisał m.in. "Szpital Przemienienia", "Czas nieutracony", "Astronautów", "Powrót z gwiazd", "Solaris",
"Opowieści o pilocie Pirxie", "Dzienniki Gwiazdowe", "Kongres futurologiczny", "Cyberiadę".
Zmarł w wieku 84 lat, 27 marca 2006 r. w Krakowie. Relacja z pogrzebu Lema pt. "Lema nie ma mamy memy
Lema" autorstwa Eli Binswanger
Nazwiskiem pisarza została nazwana planetoida 3836 Lem, pierwszy polski sztuczny satelita Lem, a także ulice w Krakowie i w Wieliczce.
https://www.youtube.com/watch?v=pm0VXfxlQlk
Wydarzenie organizują: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków Miasto Literatury UNESCO, Stowarzyszenie
Wszechnicy Oświeceniowo–Racjonalistycznej, Wydawnictwo Literackie oraz Legalna Kultura.
PROGRAM
10 i 17 września, godz. 16:00
Urodzinowy spacer śladami Stanisława Lema
• Prowadzenie: Elżbieta Binswanger-Stefańska
• Zapisy: mailowo poprzez adres swor@swor.pl (w temacie „Spacer z Lemem”)
• Czas trwania: 90 min

• Limit miejsc: 25 osób
12 września, godz. 18:00 w Centrum Kongresowym ICE, Sala Kameralna, Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17,
(wstęp wolny)
Pokaz filmu „Kongres” (2013, reż. Ari Folman)

Centrum kongresowe ICE Kraków Congress Centre
więcej info na łamach Gazety Wyborczej
ebs w Radio Kraków o Lemie
***
Limerikonka z życzeniami wszystkiego najlepszego w kolejnym roku nieistnienia na tym łez padole, znanym jako
najlepszy ze światów...

Ten genialny myśliciel ze Lwowa,
przez los przeniesiony do Krakowa,
stwórca Klapaucjusza
i Trurla-geniusza,
rzucał awrukami, chytra głowa!
(ebs)

