Nowy sztandar i literacka misja – Lem patronem krakowskiej szkoły
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Rok Stanisława Lema powoli dobiega końca, ale inspiracje i inicjatywy, które się w tym czasie zrodziły,
zostaną z nami długo. Tak jak w Szkole Podstawowej nr 134 w Krakowie, która tego wybitnego pisarza
wybrała na swojego patrona. W 70. rocznicę wydania „Astronautów” szkoła zaprezentowała sztandar z
podobizną Lema, ale co najważniejsze – podjęła zobowiązanie, by zgłębiać i przybliżać jego twórczość
kolejnym rocznikom najmłodszych krakowian.

Wspólny wniosek dyrektora, rodziców i samorządu uczniowskiego o nadanie Szkole
Podstawowej nr 134 przy ulicy Kłuszyńskiej imienia Stanisława Lema zaaprobowany został przez
Radę Miasta Krakowa jeszcze przed wakacjami, ale uroczyste „wprowadzenie” patrona
zaplanowano – nieprzypadkowo – na 23 listopada. To właśnie tego dnia przypada 70. rocznica
wydania pierwszej powieści Stanisława Lema „Astronauci”, która ukazała się nakładem
wydawnictwa Czytelnik i równolegle w odcinkach w „Sztandarze Młodych”.
W szkolnej uroczystości wzięli udział zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji, sportu i
turystyki Anna Korfel-Jasińska, a także sekretarz pisarza Wojciech Zemek i prezes Instytutu
Lema Maciej Kawecki. Odsłonięto popiersie pisarza, a przyjaciołom szkoły wręczono pamiątkowe
Medale Lemowskie.
– Bardzo mnie cieszy, że w mieście, które Stanisław Lem wybrał na miejsce swojej pracy
twórczej, pojawiła się inicjatywa nadania jego imienia szkole. Mam nadzieję, że nowy patron
będzie dla uczniów i nauczycieli inspiracją do nieustannego poszukiwania nowych, nieznanych
dróg – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Społeczność szkolna specjalnie się do tego momentu przygotowywała – uczniowie SP nr 134
wzięli udział w wielu inicjatywach związanych z obchodami Roku Stanisława Lema, m.in. w
konkursie wiedzy o „Bajkach robotów” zorganizowanym przez Centrum Kultury Podgórza – Klub
Kliny w ramach wydarzenia LemFest, w plebiscycie wiedzy o patronie, w konkursie na
najciekawszą prezentację multimedialną o Stanisławie Lemie czy konkursie plastycznym
„Bajkowy świat robotów”.
Uzasadniając swój wybór, krakowska szkoła zwróciła uwagę, że: „Lemowska wyobraźnia i
kreatywność, chęć przeniknięcia zagadek wszechświata, zacięcie filozoficzne, wiara w potęgę
rozumu i odkryć, a jednocześnie dziecięca przewrotność i ciekawość świata stanowią ogromne
źródło inspiracji do pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ten wybitny pisarz był fenomenem
łączącym miłośników literatury z ludźmi ze świata nauki – fizykami, astrofizykami i
astronomami. Lem stał się autorytetem zarówno w Polsce, jak i za granicą. Otrzymał pięć
doktoratów honoris causa oraz najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej
Polskiej Order Orła Białego, zaś Międzynarodowa Unia Astronomiczna w 1992 roku nazwała jego
imieniem planetoidę nr 3836”.
Szkolna biblioteka wzbogaciła się o zestaw dzieł Stanisława Lema i książek poświęconych jego
pisarstwu – to podarunek od miasta, przekazany dzięki uprzejmości Wydawnictwa Literackiego.
To właśnie z tym domem wydawniczym pisarz związany był przez cały okres twórczości, często
też bywał w kamienicy „Pod Globusem” przy ul. Długiej.
Kraków stał się po II wojnie światowej drugim domem dla Stanisława Lema, pochodzącego ze

Lwowa. To tutaj stawał się pisarzem i budował swoją literacką karierę. Mieszkał m.in. na osiedlu
Kliny w Borku Fałęckim, wcale nie tak daleko od Szkoły Podstawowej nr 134, której dziś
patronuje. Na Klinach powstały najważniejsze utwory Lema, które należą do kanonu literatury
światowej – „Solaris”, „Cyberiada” czy „Bajki robotów”.
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