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Szpital Żeromskiego (os. Na Skarpie 66)

VIII Kom
isariat Policji (os. Zgody 10)

Budynki konwentowe:
1) Programowy
2) Sypialny

Sklepy:
1) Planeta, os. Na Skarpie
2) eurosklep
3) Lewiatan os. Ogrodowe
4) Lewiatan os. Stalowe

Jedzenie na wynos:
1) Pizzeria Banolli
2) Bar Orientalny
3) Buda z fast-foodem
4) Bar mleczny

Apteki

Komunikacja miejska:
1) Os. Na Skarpie

  10, 16, 123, 153, 163, 174, 193, 642
2) Os. Willowe

  123, 153, 174, 193, 642
3) Struga

  4, 21, 22, 132, 139, 142, 153, 163,
193, 501, 572, 642
4) Orkana

  123
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Witajcie!
Zniknęliśmy z konwentowej mapy Polski na 5 długich lat. Z powodów najbardziej 

prozaicznych – praca, dzieci, obowiązki. Brakło czasu na organizowanie konwentów, wessało 
nas „zwykłe” życie. Ale w grudniu zeszłego roku przyszło swoiste otrzeźwienie – zmarł, 
o wiele zbyt wcześnie, Krzysiek „Funio” Świątek, nasz serdeczny druh i wieloletni organizator 
krakowskich konwentów. Był to impuls, żeby wrócić do pasji młodości, aby nie pozostały tylko 
wspomnieniami i zabrać się do pracy – której efektem jest ten konwent, na który właśnie 
wchodzicie: Imladris – dwunasta edycja. A jednocześnie przekazać nasze doświadczenie 
kolejnemu pokoleniu, tak, aby obecna edycja była nie jednorazowym zrywem, a początkiem 
serii udanych i dobrze wspominanych konwentów. 

Dlatego przygotowaliśmy dla Was moc atrakcji – prelekcji, pokazów, warsztatów, LARPów, 
turniejów, konkursów, spotkań… o których  więcej informacji znajdziecie na następnych stronach 
informatora.

Pozostaje nam tylko ufać, że nie całkiem zardzewieliśmy i wciąż jesteśmy w stanie przygotować 
imprezę, na której będziecie się dobrze bawić. Do czego zachęcam i dziękuję za przybycie!

Paweł „Hassan” Ścibiorek
Koordynator tego cyrku ;)
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regulamin
Organizatorem konwentu Imladris XII: Powroty Krakowski Weekend z Fantastyką, zwanego dalej Konwentem, 
jest Fundacja „Historia Vita” z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000452311, zwana dalej Organizatorem. 
Konwent odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 im. J. Tuwima w Krakowie w dniach 22-24 listopada 2013. 
Na terenie, na którym odbywa się Konwent, przebywać mogą jedynie organizatorzy, pracownicy Szkoły 
Podstawowej nr 37, obsługa, ochrona, zaproszeni goście oraz te osoby, które opłaciły akredytację: pełna 
akredytacja wynosi 35 zł; wejściówki dzienne - 15 zł (piątek, niedziela) i 20 zł (sobota). Akredytacja jest 
darmowa dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 im. J. Tuwima w Krakowie, na podstawie ważnej legitymacji 
szkolnej. Każda osoba przybyła na konwent zobowiązana jest wylegitymować się podczas akredytacji 
ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowo, osoby niepełnoletnie są zobowiązane przedstawić 
w akredytacji zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konwencie wg. wzoru zamieszczonego 
na stronie http://imladris.org.pl/zgoda.pdf. Zgoda musi zawierać dane kontaktowe do w/w osób. Osoby 
poniżej 12 roku życia zapraszamy wyłacznie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi. 
Na terenie Konwentu można przebywać od godziny 17:00 w piątek do godziny 16:00 w niedzielę. Osoby, które 
wykupiły akredytację jednodniową, muszą opuścić teren konwentu przed 22:00. 
Identyfikatory są numerowane i nie można ich udostępniać osobom trzecim. Każdy uczestnik konwentu 
zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia identyfikatora 
należy niezwłocznie zgłosić się do akredytacji. Duplikat wydawany jest za opłatą odpowiadającą 
równowartości wykupionej wejściówki. Osoby nieposiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane 
z terenu Konwentu. 
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników Konwentu. 
Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy. Ubezpieczenie we 
własnym zakresie. 
Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających 
w jakiejkolwiek formie. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem ww. środków, a także zachowujace 
się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami kultury będą usuwane z terenu Konwentu, a corpus 
delicti konfiskowane. Palenie tytoniu i e-papierosów jest dozwolone jedynie w wyznaczonej strefie. 
Na terenie Konwentu należy zachować porządek i czystość oraz posprzątać pomieszczenia, w których się przebywało. 
Samodzielne naklejanie plakatów, ogłoszeń itp. na terenie Konwentu bez zgody Organizatora jest zabronione. 
Na teren Konwentu zabronione jest wnoszenie wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni 
palnej, białej, pistoletów na kulki i materiałów radioaktywnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób 
przygotowujących pokazy i prelekcje przewidziane w programie Konwentu, za uprzednią zgodą Organizatora. 
Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz chodzenia z obnażonymi ostrzami. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki. 
Każdy uczestnik Konwentu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom 
organizatorów (w tym obsługi i ochrony). Od decyzji można odwołać się do Koordynatora, którego decyzja 
jest ostateczna. 
Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach i turniejach. 
Osoba akredytująca się jako Mistrz Gry musi poprowadzić dowolnie wybraną grę (lub gry) o łącznym czasie 
trwania co najmniej 6 godzin. Może to być rozbite na dwie sesje. 
Każdy uczestnik Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach poligraficznych 
i elektronicznych na potrzeby promocji Konwentu i Organizatora. 
Każdy uczestnik Konwentu zgadza się na udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych (imię, 
nazwisko, data urodzenia, nr dowodu tożsamości, miejscowość, z której pochodzi). Dane te są wykorzystywane 
wyłącznie do celów ewidencji na użytek Organizatora i nie są udostępniane osobom trzecim. 
Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu. 
Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować usunięcie osoby z terenu Konwentu bez zwrotu akredytacji. 
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności. 
Therion ssie. 
Kult też ssie. 
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arcHiPelag
konkurs drużyn rpg

„Żaden człowiek nie jest samotną wyspą; każdy stanowi ułamek kontynentu, część lądu(…)”

 Sesja RPG nigdy nie jest dziełem jednej osoby. Mistrz Gry może stworzyć scenariusz, zarysować świat opisami, 
ale nie może mówić w pustkę. Jak istnienie teatru tak zaistnienie sesji RPG uzależnione jest od dwóch stron: 
nadawcy i odbiorcy. Ale – odbiorcy aktywnego. Mistrz i gracz wspólnie tworzą opowieść.

 Ale na tym nie koniec. Postać w opowieści nie funkcjonuje samotnie, a gracz rzadko gra w pojedynkę. Powstaje 
nowy, skomplikowany twór – drużyna. Drużyna, której sprawne współdziałanie pozwala na gładkie toczenie się 
opowieści. Czy gracze zdecydują się na współpracę czy też będą działać przeciwko sobie – to już inna kwestia. 
Rzecz w tym – czy dadzą sobie wzajemnie pole do działania, wykorzystają okazje, nawiążą interakcję. To prawo 
i obowiązek gracza: graj i daj grać innym.

 Sprawnie działająca drużyna musi umieć podzielić przestrzeń działania tak, by starczyło jej dla wszystkich. 
Musi umieć słuchać i umieć wykorzystać świat, który oferuje jej MG. Musi zaangażować się na tyle, by świat ten 
współtworzyć poprzez własną postać, poprzez wspólne wczucie, budowanie klimatu.

 Jako gracze spotykamy się z różnymi graczami, z jednymi gra nam się łatwiej z innymi – nie. Konkurs ma dać 
okazję graczom, którzy potrafią współpracować. Bo przecież sesja (najczęściej) nie jest dla jednej osoby. Często 
tworzą się drużyny grające razem długie kampanie – to dobry czas, żeby je pokazać. Nietypowe okoliczności 
konkursowe pomogą odświeżyć myślenie i rozwinąć skrzydła.

 Jest to także dobra okazja i zabawa dla spontanicznie tworzących się drużyn: bratnich dusz, które dopiero się 
poznały, rzadko spotykających się znajomych, albo „przyjaciół poprzez sieć”. Nowe okoliczności, dawka adrenaliny 
i czekający na was Mistrzowie – z opowieściami, które powinny być opowiedziane… Opowiedzcie je. W listopadzie 
na Imladrisie. Czekamy!
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regulamin konkursu
Jest to konkurs dla drużyn. Zgłaszają się grupy 3-5 graczy (maksymalnie 6 drużyn w tej edycji) - 3 przed konwentem 
i 3 na konwencie. Nie przyjmujemy pojedynczych zgłoszeń.

Etap I - Eliminacje
Gracze losują MG - MG opowiada im kilka słów o scenariuszu (konwencja, świat, miejsce postaci w świecie), gracze 
dostają czas, żeby stworzyć drużynę i postacie w niej (mechanika systemu i sesji zależy od MG). W tym etapie 
sędziują Mistrzowie prowadzący finał oraz trójka sędziów stałych.

Etap II - Finał
Znów losowanie MG - w finale gracze grają postaciami przygotowanymi przez Mistrzów Gry. Sędziują MG 
eliminacyjni oraz trójka sędziów stałych.

Harmonogram:
Eliminacje - sobota 10:00-15:00 (godzina na stworzenie drużyny, 3-4h na sesję)
Ogłoszenie wyników - sobota 19:30
Finał - sobota 20:00-24:00
Narada po finale (24:00-01:00)
Ogłoszenie wyników (Zakończenie konwentu)

Kryteria oceny
Współpraca i zgranie (umiejętność pracy w grupie, dogadywanie się, zdolność grupy do wspólnego 

przezwyciężania trudności)
Elastyczność (umiejętność dostosowywania się do sytuacji)
Wyobraźnia i prezentacja ( koncepty, barwne opisy, poprawność języka)
Czujność (analizowanie faktów, wychwytywanie kontekstów i sugestii)
Klimat (wspólne budowanie nastroju)

Dodatkowo oceniane jest zaprojektowanie drużyny:
Fabularne (skład drużyny - całościowa koncepcja i zaplecze fabularne)
Mechaniczne (współzależność postaci, nieblokowanie wspólnych funkcji)

W oparciu o te kryteria przydzielane są punkty. w eliminacjach każdy sędzia ma do przydzielenia 7 punktów - 4 dla 
najlepszej drużyny, 2 dla kolejnej i 1 dla trzeciej.
W razie remisu w eliminacjach decyduje zaprojektowanie drużyny - głos decydujacy pozostaje w rękach sędziów stałych
W finale odbywa się jawne głosowanie sędziów z tym, że sędziowie stali mają głosy o wadze 2 a sędziowie/MG 
o wadze 1. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia głosu sędziego/MG, który nie obserwował sesji 
finałowych.
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W tym roku już piątek po skończonym programie zapraszamy wszystkich chętnych do Artefakt Cafe – kawiarni 
konwentowej, w której będą czekały na nas dwie sale. Jedna całkowicie odizolowana od głośnej muzyki, z przyjemnym 
jazzem, przy którym będzie spokojnie usiąść i porozmawiać ze starymi (i nowymi!) znajomymi. w piątek będzie też 
można skorzystać z dolnej sali, gdzie muzyka będzie nieco głośniejsza, i dobrze się zabawić w grupie znajomych.  Król 
Parkietu na pewno zostanie przez nas odpowiednio nagrodzony! 

Zaś w sobotni wieczór czekać będzie na nas moc atrakcji! IMLADRISOWI udało się zaprosić trzech wspaniałych 
tenorów, którzy rozkręcą śpiewające karaoke do białego rana! Tak, nasi mili, w sobotę odbędzie się konkurs KARAOKE! 
Ci, którzy byli na ostatniej edycji Lajconika, wiedzą, że warto się na niej pojawić! Kosz pełen nagród będzie czekał 
na śmiałków, którzy pokonają strach i tremę i odważą się zaśpiewać choć jedną piosenkę! Profesjonalne jury będzie 
oceniać występy i nagradzać uczestników według swojego widzimisię! ZAPRASZAMY!

Artefakt mieści się przy ulicy Dajwór 3, w zabytkowej dzielnicy Kazimierz. Nie bójcie się! Dojazd z przystanku Struga 
tramwajem 22 trwa około 20 minut. Wysiadamy na przystanku Starowiślna, skręcamy w lewo na skrzyżowaniu i idziemy 
jakieś 5 minut ulicą Starowiślną w stronę Wisły;) Jeśli chodzi o powrót na konwent: można zamówić iCara albo innego 
taniego przewoźnika osób i za około 15-20 złotych dojechać do miejsca noclegu; dla nieco bardziej oszczędnych uczestników 
polecamy opcję pieszo-tramwajową. Idziemy cały czas prosto jakieś 15 minut na przystanek Poczta Główna (cały czas ulicą 
Starowiślną, aż do końca), a stamtąd nocnym tramwajem 62 wprost na przystanek Struga, skąd już wiemy jak dojść do 
szkoły noclegowej! Ekipa Barbarzyńców z Południa zaprasza wszystkich tak bardzo, że bardziej  już się nie da! :D 
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gamesroom
Gamesroom na tegorocznym Imladrisie będzie huczał! Odbędą się pokazy kilku prototypów gier. Będziecie mieli 

okazję jako pierwsi zagrać w gry zanim te trafią na rynek i podzielić się z ich twórcami swoimi komentarzami. 

Przemysław „Xerxes” Pencak pokaże nam „Starlight” - kooperacyjną grę przygodową z gatunku horror SF opar-
tą o scenariusze. Gracze wcielają się w członków ekspedycji badającej pozostałości nieudanej gwiezdnej misji 
badawczej. Muszą wykorzystać dostępne środki takie jak zużywający się ekwipunek oraz ocalałych członków załogi, 
aby wykonać zadania wyznaczone przez scenariusz nim wyłączą się na statku systemy podtrzymywania życia.

Zademonstruje też „SpaceCorp” będące grą, w której 2-4 graczy przejmuje stery korporacji walczących o kontrolę 
nad nowo odkrytym układem planetarnym. Każdy wysyła swoich pracowników jako kolonistów, generałów armii, 
inżynierów, budowniczych lub polityków, aby zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa.

Badger’s Nest uraczy nas prezentacją „7 Roninów” , szybkiej gry dla dwóch osób, gdzie jeden z graczy wciela 
się w generała kontrolującego tytułowych 7 Roninów o unikalnych zdolnościach, a drugi - herszta kontrolującego 
hordę ninja. Gra polega na rozmieszczaniu swych sił w tajemnicy przed drugim graczem na małych planszach 
taktycznych przedstawiających wioskę, o którą trwa spór, a następnie przenoszeniu roninów i ninja na dużą 
planszę i rozpatrywaniu potyczki.

Drugim prototypem z ich stajni jest „Aurora”, strategia fantasy osadzona w świecie „Kronik Arkasis ” autorstwa 
Michała Żaczka. w dwóch słowach można „Aurorę” opisać jako area control spakowane w zgrabnej formule 
karcianki.

BoardGameNuts zaprezentują dla was 3 tytuły:
„High Command” to gra karciana oparta o proste zasady deckbuildingu osadzona w świecie „Iron Kingdoms” 

wydawnictwa Privateer Press. Zostań dowódcą jednej z 4 armii biorących udział w nieustającym konflikcie, złóż 
własną talię, zoptymalizuj ją i stań do walki o terytoria z pozostałymi armiami!

„Level 7 {Escape}”. Rząd amerykański w czasach Zimnej Wojny dogadał się z pozaziemską cywilizacją - technologia 
w zamian za obiekty doświadczalne. Tobie niestety przypadła rola obiektu doświadczalnego, jednak jakimś cudem 
wydostałeś się. Teraz czeka Cię mozolna wędrówka na powierzchnię gdzieś z wnętrza bazy wojskowej Subterra 
Bravo, gdzie unikać trzeba zarówno kosmitów jak i strażników...

„Level 7 {Omega Protocool}”. Jest to druga gra ze świata Level 7 wydawnictwa Privateer Press. Po udanej 
ucieczce ludzi z bazy Subterra Bravo kontakty z pozaziemskimi istotami są dalekie od poprawnych. Czas na 
operację Omega Protocool. Zostań członkiem zespołu Disco i rozpraw się z Dr Cronosem i jego rasą Ghinów, 
która opanowała bazę. Nikt nie może ujść z życiem. Dlaczego zespół Disco? Bo nucenie „Stayin’ alive” jest jak 
najbardziej na miejscu...

Portal przywiezie ze sobą trochę klasyki i trochę nowości.
„Tezeusz: Mroczna orbita” to gra planszowa, która rzuca graczy na pokład stacji kosmicznej „Tezeusz” 

zamieszkanej przez przedstawicieli pięciu różnych ras i frakcji. Tylko jedna z nich zdoła przetrwać piekło, które 
wybucha na pokładzie…   Poprowadź do boju Marines, używaj ciężkiej broni, zakładaj w  korytarzach pułapki, 
rozstawiaj miny i broń ludzkości przed obcymi! Poprowadź do boju Alienów, używaj tuneli wentylacyjnych, 
wyłączaj elektryczność w bazie, przeprowadzaj niespodziewane ataki na ludzi! Poprowadź do boju Naukowców 
i mimo bitewnego piekła staraj się zbierać informacje o obcych rasach, ustawiaj kamery i laboratoria, by zebrać 
punkty danych! Poprowadź do boju Szaraków, przejmij kontrolę nad umysłem przeciwników, steruj ich ruchami, 
używaj sond, by osłabić ich siłę i wolę! 

„Dziedzictwo: Testament Diukda de Crecy”. Jest rok 1729, Francja przed rewolucją, arystokracja wciąż trzyma 
w ręku władzę i potęgę. Jesteś zamożnym, wykształconym człowiekiem, dużo podróżujesz i widzisz, że nadchodzą 
zmiany, że szykuje się nowy czas, czas, na który Twój ród musi się dobrze przygotować. Znajdź nowych sojuszników. 
Przyłącz do rodu pomniejsze rodziny i wykorzystaj ich potencjał, by wzmocnić ród. Aranżuj właściwe małżeństwa, 
zdobądź wpływy na dworze, posiądź tytuły, zbuduj pałace i majątek rodu… Przygotuj rodzinę na ciężkie czasy, 
zapewnij jej bezpieczeństwo podczas sztormu, który dostrzegasz na horyzoncie… 
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“Robinson Crusoe: Adventure on the Cursed Island”. Tym razem porywamy was na bezludną wyspę i rzucamy 
w wir niezwykłych przygód, które przytrafią się grupie rozbitków! Będziecie budować szałas, palisadę, bronie, 
będziecie tworzyć przedmioty, będziecie starać się robić co w waszej mocy, by… by przetrwać. Będziecie szukać 
pożywienia, walczyć z bestiami, chronić się przed złą pogodą… Wciel się w rolę jednego z czterech członków załogi 
statku (kucharza, stolarza, odkrywcy lub żołnierza) i staw oko przygodzie. Użyj zdolności, by pomóc kompanom, 
przedyskutuj plan działania i wciel go w życie! 

„Neuroshima Hex” to planszowa gra strategiczna rozgrywająca się w postapokaliptycznym świecie opanowanym 
przez mutantów i bezwględne maszyny Molocha. Każdy z graczy dowodzi jedną z armii, na którą składają się 
żetony jednostek, modułów i akcji, które wykłada się na heksagonalnej planszy pola bitwy. 

Można będzie również zagrać w „Eclipse” na 9 osób!
„Eclipse” oraz jego dodatek „RotA” to strategia formatu 4X rozgrywająca się w przestrzeni kosmicznej. Stań 

na czele jednej z ras tworzącej Radę, mającą na celu przywrócenie porządku  w galaktyce ogarniętej chaosem 
po brutalnej wojnie Terran i Hegemonii, a następnie walcz z pozostałymi graczami o całkowite i niepodzielne 
panowanie nad galaktyką. 

„Eclipse” to bardziej przystępna czasowo wersja „Twilight Empire”, nie wymagająca rozgrywania bardzo roz-
budowanej kampanii. Czas gry dla pojedynczego gracza jest rozsądny. „Eclipse” jest tym czym byłby „Master of 
Orion”, gdyby został przeprojektowany z gry komputerowej na format planszówkowy. 

Rozgrywka będzie połączona z demem gry, wszystkie zasady będę w razie potrzeby objaśnione podczas samej 
gry jak i przed nią. Niemniej - bardzo zalecanym jest zapoznanie się z oficjalną instrukcją do gry oraz filmem 
instruktarzowym (ogranicza to czas na zadawanie pytań i objaśnienia do niezbędnego minimum): 

Instrukcja do gry Eclipse [PL]:  http://dl.dropbox.com/u/5496950/Eclipse-rules/Eclipse_rules_PL_compr.pdf
Film pokazujący machnikę rozgrywki [PL]: http://www.youtube.com/watch?v=UblsXtbquKY
Dla wszystkich graczy będą też przygotowane pomoce do gry. Rozgrywka potrwa ~5h, planowane są przerwy 

w trakcie gry.

W grze o roboczym tytule „Macki” jesteś kosmicznym, ośmiornicowatym najeźdźcą, który wylądował właśnie 
na Ziemi. Niestety Twój największy wróg - Zielona Macka (albo Czerwona Macka, w zależności od tego po której 
stronie planszy się znalazłeś) wylądował w pobliżu. Musisz jak najszybciej pochłonąć gigantyczne ilości biomasy 
w postaci drzew, zwierząt i tych śmiesznych wrzeszczących dwunogów, aby w ostatecznym starciu pokonać 
konkurenta i móc bez przeszkód rozprzestrzenić się na całą planetę. 

Podstawą gry jest stary jak świat i prosty do nauczenia się system „odkryj dwie takie same karty”, ale dodatkowo 
wprowadzono planszę odwzorowującą teren walki i znajdujące się na nim obiekty, takie jak domy, zagajniki 
czy patrole policji. Gracze wypuszczają swoje macki, aby zdobyć jak najwięcej biomasy, którą następnie mogą 
przetworzyć na jeszcze większą liczbę macek. 

Ostateczne zwycięstwo zależy nie tylko od dobrej pamięci, umożliwiającej wygrywanie poszczególnych starć, ale 
również od umiejętności właściwego gospodarowania biomasą i doboru celów. 

Zapraszamy również na turnieje organizowane w czasie 
trwania Imladrisu! „Teomachia”, „Bohaterowie wyklęci” 
(Fabryka Gier Historycznych); „Gringo” (Granna); „List 
miłosny” (Bard); „Android LCG”, „Star Wars LCG” 
(Galakta) oraz “Chłopska Szkoła Biznesu” (MIK).

Odbędą się również prezentacje gier takich wydaw-
nictw jak Fabryka Gier Historycznych („Teomachia”, 
„Bohaterowie Wyklęci”); Galacta („Metallum”, „Kings 
& Assasins”, „X-Wing”) oraz… last but not least - daj się 
wydać! Bard szuka ludzi z pomysłami. Przyjdź, pokaż swój 
projekt gry. Zrób speedtesting i udowodnij dlaczego to Ty 
jesteś autorem hitu na miarę „Osadników  z Katanu”! 

Tabelę programową Gamesroomu znajdziesz na s. 31.
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blok bitewny
Battletech – pokazy i nauka gry 
Marek „MvB” Boryczko

Wielkie roboty – Mechy, znane też z serii 
komputerowych gier MechWarrior, walczące z sobą na 
heksagonalnej planszy. Praktycznie każdy, odpowiednio 
wiekowy zgred fantastyczny zna ten tytuł. „Battletech” 
to najstarsza strategiczna gra figurowa wydana w Polsce. 
Jednak nawet wśród tych „weteranów” niewielu wie, 
że równe 20 lat później gra nadal jest rozwijana... Ba, 
ma się całkiem dobrze, z setkami nowych figurek, 
milionami fanów na całym globie i grupą wiernych 
fanów w Polsce. 

W Krakowie „Battletech” pojawia się, po raz pierwszy 
od Krakonu 2007. Będziecie mieli okazję zapoznać się 
od podstaw z tą niezwykłą grą, czy przypomnieć sobie 
jej zasady, w najlepszy możliwy sposób - grając. Są ją 
w stanie ogarnąć nawet 10-latki (co przetestowałem 
na swoim siostrzeńcu), tak że nie ma się czego bać. :)
Piątek 17:00-21:00, sala gimnastyczna

Warhammer 40000 – pokazy i nauka gry 
Sklep Vanaheim
Piątek 17:00-21:00, sala gimnastyczna

Warhammer 40000 – Mistrzostwa Małopolski
Turniej o puchar Małopolski.
Sobota  9:30-20:00, sala gimnastyczna

Warmachine – turniej, pokazy i nauka gry 
Jaromir „Yaro” Skirmuntt

Warmachine jest turową grą bitewną osadzoną 
w klimacie steampunk. Poprowadź swojego generała 
(warcastera) wraz z jego napędzanymi parą wariackami 
do szybkiej, brutalnej i dynamicznej potyczki, w której 
albo wgnieciesz przeciwnika w ziemię albo sam 
zostaniesz wgnieciony. Tu nie ma miejsca dla słabych! 
Zapraszamy na turniej oraz naukę gry.
Sobota 10:00-20:00, sala gimnastyczna

Infinity – turniej 
Jakub ‘Encaitar’ Gurdek
Sobota 10:00-20:00, sala 28

Warhammer 40.000 
Sklep Vanaheim
Sobota 12:00-18:00, sala gimnastyczna

Warhammer Fantasy Battle - pokazy i nauka gry 
Sklep Vanaheim
Sobota 12:00-18:00, sala gimnastyczna

Warsztaty malowania figurek 
Agata ‘Avlene’ Grzywacz, Mateusz “Ero” Pabisek

Warsztaty pomyślane są zarówno dla początkujących, 
jak i bardziej zaawansowanych. Nie trzeba także 
martwić się o materiały, ponieważ wszystko (farbki, 
pędzelki oraz figurki treningowe) będą już na miejscu. 
Dodatkowo! w trakcie warsztatów odbędzie się konkurs 
z nagrodami sponsorowanymi przez sklep Vanaheim.
Sobota 12:00-15:00

Konkurs malarski 
Agata ‘Avlene’ Grzywacz, Mateusz “Ero” Pabisek
Sobota 15:00-17:00

Infinity – pokazy i nauka gry 
Jakub ‘Encaitar’ Gurdek

“Infinity” to to bitewna gra wydana przez hiszpańską 
firmę Corvus Beli. Przyjdź i zanurz się w świat przy-
szłości, gdzie ludzkość sięgnęła gwiazd i walczy o swoje 
miejsce pośród nich. w “Infinity” Twój suk-ces zależy od 
Ciebie jako generała, nie zaś od tego z jakich jednostek 
składa się Twoja armia, a podczas tury przeciwnika 
możesz działać a nie tylko stać i się przyglądać. Jeśli 
jesteś ciekawy, zapraszamy - przyjdź i sprawdź się.
Niedziela 11:00-15:00, sala 28

Tabelę programową Bloku Bitewnego znajdziesz na s. 31.
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blok lArpowy
Zapraszamy serdecznie na nasze atrakcje przygotowane dla Was w bloku LARPowym (Live action role-playing). 

Czekają na Was LARPy w klimacie science-fiction, fantasy, postapokalipsy, steampunku oraz ciekawe pomysły 
autorskie. Zatem przygotujcie się do wcielenia w przeróżne role! Rekwizyty  i stroje bardzo mile widziane.

W związku z ograniczoną ilością ról, na LARPy będzie moża się zapisać na listach dostępnych na akredytacji 
w budynku, gdzie odbywają się LARPy. 

Projekt Ajaks 
Bartosz ‘Barven’ Draus [Wielosfer], Dawid ‘Ertai’ Cichy [KSF]

Pęka Ci głowa. Świat wiruje Ci przed oczami, a wściekle ostre światło rani Twoje oczy, które potwornie łzawią.Świat wiruje Ci przed oczami, a wściekle ostre światło rani Twoje oczy, które potwornie łzawią. 
Próbujesz sobie przypomnieć, gdzie jesteś i uświadamiasz sobie, że nic nie pamiętasz. „Kim w ogóle jestem? Jak„Kim w ogóle jestem? Jak 
się nazywam? Co to ma znaczyć?” Te i podobne pytania przebijają się przez Twój otumaniony mózg. Twój wzrokCo to ma znaczyć?” Te i podobne pytania przebijają się przez Twój otumaniony mózg. Twój wzrok 
w końcu przyzwyczaja się i widzisz, że jesteś w stosunkowo niewielkim pomieszczeniu. a w nim oprócz Ciebie 
jeszcze siedmiu innych ludzi wyglądających na równie zaskoczonych tym miejscem, jak Ty.

I w tym momencie słyszycie głos wydobywający się z głośników podwieszonych pod sufitem...
Piątek 19:00, sala LARPowa

Polowanie na smoka w stylu D&D 
Alchelor

Wielu śmiałków zginęło w imię sławy i chwały. Wielu innych zrobiło to dla nagrody, a jeszcze inni z czystej głupoty. 
Dziś masz okazję stać się jednym z nich i um... to znaczy dopełnić wielkiego dzieła zabicia smoka! A przewidywana 
nagroda jest ogromna. Ale... Nie będzie to zadanie łatwe i tylko nieliczni mają szansę...
Piątek 21:00 sala programowasala programowa

Schron 14 
Anna ‘Narien’ Sołtys,  Michał ‘Samalai’ Ladra

Automatyczna wiadomość od Vault Tec: Vault 14. Nasz bezpieczny i szczęśliwy schron przeżywa szczególny dzień,Nasz bezpieczny i szczęśliwy schron przeżywa szczególny dzień, 
którego nie zakłócą żadne przykre wydarzenia ostatniego czasu. Oto kolejne pokolenie wchodzi w wiek dorosły 
i przyjdzie im wybrać drogę życiową. Niezawodny system przydziału wybierze dla Was zawód oraz kastę, do której 
będziecie należeć już do końca Waszego długiego i szczęśliwego życia w Schronie 14. Powodzenia!Powodzenia!
Sobota  10:00-14:00, sala LARPowa

Wśród gwiazd… 
Alchelor

Jest rok 2754. Jesteś na statku kolonizacyjnym Jeremiash III. Na Ziemi zamieszkuje obecnie 47 miliardów ludzi. 
Od 50 lat trwa program kolonizacji planet podobnych do rodzinnej. Na czas podróży zostałeś zahibernowany, gdyż 
lot zająć miał 34 lata...
Sobota 14:00-17:00, sala LARPowa

Księga Piołunu 
Alicja ‘Astela’ Połynkiewicz

Magia przenikała cały świat, będąc jego nieodłączną częścią. Jej nagłe zniknięcie spowodowało chaos, na fali 
którego narodziło się Imperium Sindoru. Jego władzę sankcjonował fakt, że jako jedyne zachowało  część Mocy. 
Stało się to za sprawą cesarza, który po zapieczętowaniu magii, sam wszedł w cykl reinkarnacji, by po wieki 
czuwać nad ludem. Od tego momentu kolejne kapłanki poddawano przez dziesięciolecia krwawemu rytuałowi,Od tego momentu kolejne kapłanki poddawano przez dziesięciolecia krwawemu rytuałowi, 
utrzymując dzięki temu ostatnie źródło Mocy na świecie. Wszystko jednak się zmieniło. Obecna Błogosławiona 
złamała śluby czystości. Czy dziecko rozwijające się w jej łonie wpłynie na magię zebraną w ciele jego matki? I, coCzy dziecko rozwijające się w jej łonie wpłynie na magię zebraną w ciele jego matki? I, coI, co 
najważniejsze: czy to wydarzenie zmieni dalsze losy Imperium, które ma przyjąć wkrótce hołd lenny od podbitego 
państwa Naurei?
Sobota 17:00-20:00, sala LARPowasala LARPowa
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Ostatni lot do Abraxis - Steampunk 
Marcin ‘DomBal’ Dąbrowski, Dariusz ‘Nivelis’ Mysłowski - grupa AlterSteam

„Od dłuższego czasu Twoim marzeniem było dostanie się na okręt powietrzny ‘Gniew Niebios’. ImponującejImponującej 
konstrukcji statek, który pomimo dużej ładowności, świetnego wyposażenia i kilkunastoosobowej załogi, 
pozostawał jednym z najszybszych we wschodniej armadzie. Tym razem okazja była wyjątkowa, bo ‘Gniew’Tym razem okazja była wyjątkowa, bo ‘Gniew’ 
wybierał się ponownie do zachodniego Abraxis. Nowoodkryte tereny od wielu miesięcy były najczęstszymNowoodkryte tereny od wielu miesięcy były najczęstszym 
tematem rozmów i różnych skomplikowanych planów. Zainteresowani byli wszyscy: Gildia Handlowa, Wielka 
Armada i pozostałe floty, Koło Zębate, Meduza oraz cała masa najemników, agentów, poszukiwaczy skarbów, 
wszelkiego rodzaju awanturników i drobnych cwaniaczków. Załoga ‘Gniewu Niebios’ nie liczyła sobie tanio za 
przewóz, a do tego przeprowadzała własną ‘selekcję’ chętnych. Dostanie się na pokład miało być jednak gwarancjąDostanie się na pokład miało być jednak gwarancją 
bezpiecznego dotarcia do samego centrum bazy ekspedycyjnej. Wszystko szło doskonale, do momentu gdyWszystko szło doskonale, do momentu gdy 
nawigator donośnym krzykiem obudził wszystkich w środku nocy. Na górnym pokładzie panował chaos...”Na górnym pokładzie panował chaos...”

Zachęcamy do zabrania rekwizytów! Stroje: Steampunk, Victorian lub wzorowane na filmach przygodowych/Stroje: Steampunk, Victorian lub wzorowane na filmach przygodowych/
podróżniczych osadzonych w realiach przełomu XIX/XXw.
Sobota 20:00, sala LARPowa. Ze względu na złożoność larpa, role rozdawane będą od godz. 19.30 przed salą!

Korpus dyplomatyczny kontra Chaos postapokaliptyczny – Neuroshima 
Tomasz ‘Sheol’ Świątkowski, Ewa Ślęczek

Neuroshima – świat wielkich możliwości, gdzie jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych jest ołowica.
Neuroshima – świat wielkich skrajności, w których koegzystują ludzie, maszyny i mutanci.
Neuroshima – świat świrów, indywidualistów, samotników, fanatyków, wojowników, wiedzących i innych bliżej 

nieokreślonych istot, z których rodzą się Bohaterowie.
Neuroshima – świat sprytnych, silnych i cwanych, którzy żerują na słabszych.
Jeśli uważasz, że nadajesz się do tego świata, przyjdź – wybierz stronę i przekonaj się czy świat klęknie u Twych 

stóp czy Ty jemu się pokłonisz…
Sobota 21:00, sala programowa. LARP przeznaczony jest dla graczy dorosłych i znających świat Neuroshimy!sala programowa. LARP przeznaczony jest dla graczy dorosłych i znających świat Neuroshimy!LARP przeznaczony jest dla graczy dorosłych i znających świat Neuroshimy!

Tabelę programową Bloklu LARPowego znajdziesz na s. 31.
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punkty progrAmu
Poniżej przedstawiamy tabelę programową i opisy poszczególnych prelekcji. Tabela podzielona jest na bloki 

programowe, a w tych oznaczone zostały ścieżki programowe, do których przynależą poszczególne prelekcje 
i konkursy - tak, aby możliwie najłatwiej było Wam wybrać punkty, które Was interesują.

Każdy blok kończy się debatą z udziałem prelegentów, którzy brali udział w danym bloku programowym. 
Moderatorami debat będą Wasi ulubieni Fejmusi. Liczymy również na głos  słuchaczy.

Serdecznie zapraszamy!

piątek

Blok prelekcyjny 1
18:00 Nuke them all 
Szymon “Simon Zack” Żakiewicz

Opowiem Wam jak powstawała i jak działa broń 
jądrowa oraz jak wyglądałaby osławiona III wojna 
światowa i świat po niej. Garść niesamowitej historii 
oraz mnóstwo wiedzy, informacji i ciekawostek 
w bardzo multimedialnej prelekcji o najpotężniejszej 
broni wszech czasów.

19:00 Steampunk multi-kulti 
Maciej “lucek” Sabat

Na zimnych i mglistych ulicach wiktoriańskiego 
Londynu pierwsi wylądowali Amerykanie - Bruce 
Sterling i William Gibson. Za nimi - inwazja, potop 
i hordy naśladowców. Samych białych, wykształconych 
i wychowanych w kulturze Zachodu. Nic więc 
dziwnego, że steampunkowe produkcje oskarża się 
o rasizm, seksizm i plucie na ideologię nazi-genderową. 
Niewolnictwo, prostytucja, dyskryminacja kobiet, 
wyzysk i wilczy kapitalizm - oto prawdziwe oblicze 
steampunka, wcale nie tak wielokulturowego, jakim 
niektórzy chcą go widzieć. 

20:00 Panel dyskusyjny: steampunk w Polsce - litera-
tura, fotografia, gry. 

O narodzinach polskiego steampunku opowiedzą 
autor powieści “Ektenia”, redaktor steampunkowo-
cyberpunkowej antologii “Rok po końcu świata”, 
grupa Altersteam promują polski steampunk od 
strony wizualnej oraz twórcy i wydawcy systemu RPG 
Wolsung.

Blok prelekcyjny 2
18:00 O blogowaniu 
Ilona Myszkowska

Ilona poopowiada o glamour życiu blogera oraz 
samym blogowaniu (jego zadach i waletach), a także 

o komiksach internetowych - czyli blogowanie i jego 
konsekwencje.

19:00 Problem uzależnień w świecie Cyberpunka 
Alicja “Klontwa” Noworolska

Czy pamiętasz pierwsze złącze? Pierwsze wejście 
do sieci? Jeśli nie potrafisz już pamiętać nic innego to 
znaczy, że twoje dni są policzone i med techy czekają 
na Ciebie....” Czyli sesja o tym jak uniknąć uzależnienia 
w Cyberze i z czym to się pije.. to znaczy je.

20:00 Man-Machine Interface 
Mateusz “Craven” Wielgosz

Jak daleko idąca integracja z technologią jest możliwa? 
w jakim stopniu jest ona praktyczna? w jakim stopniu 
jest ona w zasięgu przeciętnego człowieka? Na jak 
daleko idącą integrację zdecyduje się zdrowy człowiek?

Blok prelekcyjny 3
18:00 Przyczynek do trucizn. Krótki rys historyczny 
i toksykologiczny
Ewa “Sihaja” Biela i Przemysław “jeszua” Kliś

Trucizny są równie stare jak konsumpcja, a trucicielstwo 
tylko trochę młodsze. Aby sesja z truciznami nie 
wyglądała tak: “losujecie nowe postacie”, repertuar 
MG podeprzeć można kilkoma toksykologicznymi 
faktami w towarzystwie najciekawszych historycznych 
opowiastek.

19:00 Marynarka Wojenna RP dziś oraz w planach 
modernizacji Sił Zbrojnych w latach 2013 - 2022 
Stanisław Biela

Autorem prezentacji jest stały współpracownik 
redakcji “Okrętów Wojennych” oraz autor książek 
z niebieskiej serii “Dywizjony Polskiej Marynarki 
Wojennej”.

20:00 How the West was weird 
Piotr “Ramel” Koryś

Co czyni Dziwny Zachód dziwnym? Podróż palcem po 
mapie świata Deadland dla początkujących.
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Konkursy
18:00 A co Ty wiesz o Wielkim Wybuchu?
Paweł “Samuraj” Cholewa

Nieważne czy jesteś fizykiem teoretycznym, 
doświadczalnym czy kelnerką... na pewno słyszałeś 
o “The Big Bang Theory”. Jeśli nie oglądałeś, to 
wstyd i hańba, ale jeśli widziałeś, to najwyższa pora 
sprawdzić, ile się z niego nauczyłeś... Zacytujesz 
monologi Sheldona? Wymienisz wszystkie sposoby 
podrywu Howarda? Zgadniesz, ile butów ma Peny? 
a może zamilkniesz jak Raj? Sprawdź się na konkursie 
wiedzy o Big Bangu.

20:00 Kalambury biblijne 
Paweł “Szept” Furman

Rozgrzewka przed właściwymi kalamburami. Wersja 
dla niebiblistów. Znawcy najpopularnięszej księgi na 
świecie też mogą się dobrze bawić, ale ich znajomość 
niuansów na wiele się nie przyda. Na początek proszę 
pokazać “Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.”

Warsztaty
18:00 Charleston - zabawa tańcem
Agnieszka Wargowska - Dudek

Prelegentka to współtwórca Fundacji Sztuki, Przygody 
i Przyjemności ARTS, zorientowanej na projekty 
młodzieżowe i promocję polskiej kultury tradycyjnej 
i regionalnej (muzyka i taniec). Choreograf i instruktor 
tańca młodzieżowych zespołów folklorystycznych. 
Autorka publikacji, reportaży i filmów na temat 
młodzieżowych przedsięwzięć artystycznych, sztuki 
regionu i tradycji ludowej. Od 2009 Członek Komisji 
oceniającej i konsultującej Polskie Tańce Narodowe.
Przyjdź, zobacz, spróbuj i baw się dobrze!
Sala warsztatowa 1

18:00 Kuchnia indyjska
Chhavi Aggarwal

Kuchnia indyjska bez tajemnic, w wykonaniu 
Hinduski. Będzie przepysznie, przezabawnie, czasem 
troche ostrrro, a na pewno fantastycznie! Zapraszamy 
na warsztaty najlepszej kuchni na świecie ;) Prelekcja 
w języku angielskim (z tym uroczym akcentem).
Sala warsztatowa 2

18:00 Warsztaty projektowania gier wideo 
Magdalena Cielecka

Masz pomysł na grę? Zapomnij o nim. Wymyśl nowy 
i lepszy na warsztatach gamedesignu. Karty wyzwań, punkty 
za styl i mnożniki za kombosy – co może pójść nie tak?
Sala warsztatowa 3

Blok autorski
18:00 Spotkanie z wydawnictwem Gramel

19:00 Gindie: RPG is dead! 
Jacek “Darken” Gołębiowski

Czytelnictwo spada, przemoc rośnie, nadchodzi 
upadek wszystkiego co znamy. I w RPG nie ma komu 
grać. Jest jednak z czego się cieszyć.

20:00 Jak powinno działać stowarzyszenie miłośników 
fantastyki? Ideał, a rzeczywistość - próba oceny.
Marcin “MaWro” Wroński

Serdecznie zapraszam na prezentacje Stowarzyszenia 
Miłośników Fantastyki “Avangarda” - organizatora 
konwentów Avangarda, Zimowa Jazda Avangardowa, 
XXVIII Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników 
Fantastyki “Polcon”. Nie będzie to jednak szara 
i nudna prezentacja polegająca na wyświetleniu 
kilkunastu slajdów. Chciałbym, abyśmy wspólnie 
zastanowili się jak powinno działać stowarzyszenie 
miłośników fantastyki, jakie inicjatywy podejmować, 
jakie wykorzystywać trendy. Następnie zaś w skrócie 
przedstawię kim jesteśmy, co robimy i dlaczego. 
Wspólnie skonfrontujemy działalność Avangardy 
ze stworzonym przez nas profilem Idealnego 
Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki zastanowimy 
się dlaczego rzeczywistość odbiega od ideału. 

Konfrateria Rycerska
19:00 Machiny oblężnicze i artyleria przedogniowa 
kontra fortyfikacje doby średniowiecza

Wykład poświecony będzie różnym typom machin 
oblężniczych stosowanych do momentu wprowadzenia 
na pole bitwy artylerii ogniowej. w świat techniki 
wojskowej wprowadzi słuchaczy wieloletni praktyk 
w tej dziedzinie, konstruktor machin oblężniczych 
w Grodzie Pobiedziska na Szlaku Piastowskim oraz 
w Parku Machin Oblężniczych w Malborku. 
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sobota

Blok Tolkienowski
Sala prelekcyjna 1

11:00 Efekty specjalne LOTR 
Michał “Środas” Środek

Ile w Gollumie hobbita, a ile człowieka? Jak powstawały 
ujęcia z udziałem Golluma w trylogii “Władcy Pierścieni”? 
Czy stwierdzenie “eee tam, zrobili to kom-puterowo” jest 
trafne? I co mają z tym wspólnego kocie “kłaczki”?

12:00 Wierzę w jednego Tolkiena… rozważania 
o współczesnym micie
Janusz “Ivellios” Kamieński

Intencją J.R.R. Tolkiena było - jak sam tłumaczył - 
stworzenie mitologii dla rodzimej Anglii. Dlatego całe 
swoje życie podporządkował kreowaniu spójnego 
wewnętrznie uniwersum Śródziemia. Czy zbliżył się do 
zamierzonego celu? w jakim stopniu mit tolkienowski 
jest mitem prawdziwym? Czy mitologia kończy się na 
twórcy, czy staje się autonomicznym tworem i żyje 
własnym życiem? w końcu, czy fana Tolkiena można 
nazwać wyznawcą takiego mitu i jak twórczość pisarza 
wpływa na dzisiejszych odbiorców?

13:00 Nik Pierumow i Kirył Yeskov - rosyjscy 
“kontynuatorzy” Tolkiena
Karolina “Irja” Pelczarska i Gabriela “Ashke” Kanik

Czy do twórczości Tolkiena można coś dodać? Czy 
hobbit po raz kolejny może uratować świat? Czy można 
napisać książkę szpiegowską w realiach Śródziemia? 
Rosyjscy autorzy udowadniają, że dla nich nie ma rzeczy 
niemożliwych ani pomysłów zbyt trudnych do realizacji. 
Jeśli chcesz przekonać się, jak im to się udało – przyjdź!

14:00 Fandomy Tolkiena 
Katarzyna “Zwierz popkulturalny” Czajka

Nigdy nie wiesz gdy Elf na Koniu ukradnie ci fandom 
- po premierze “Hobbita” Petera Jacksona Internet 
oszalał, w sieci pojawiły się dziesiątki fan artów. 
Tylko dlaczego można dojść do wniosku, że głównym 
bohaterem filmu jest elf na łosiu i dwa młode 
krasnoludy? Czyli o dziwnych przypadkach fandomu 
na przykładzie fan artów do “Hobbita”.

Blok Średniowiecza
Sala prelekcyjna 2

11:00 Kata polskiego perypetie dziwaczne 
Jan “Thanatos” Palider
Słów kilka o katach, torturach i egzekucjach w dawnej 
Polsce - wszyscy wiemy, kim był jegomość leczący ból 

głowy amputacją. Czy wiedzieliście jednak, że kaci 
w Polsce byli ,,alfonsami” oraz dostawcami specyfików 
dla czarownic? Jakie tortury i metody egzekucji stoso-
wano w Polsce na przełomie XIV i XVI wieku? Lub 
jak wyglądało nabijanie na pal ,,stylem polskim”? 
Sporo się słyszy w tym temacie o Hiszpanii, Francji, 
Niemczech … Jeśli jednak brak wam informacji o tym 
,,jak to nad Wisłą było” – zapraszam na wycieczkę po 
historii branży katowskiej w Polsce – zobaczycie, że jest 
ona równie niezwykła, niepojmowalna i groteskowa, 
co współczesne polskie sądownictwo…”

12:00 Wilkołak na stosie 
Łukasz Malinowski

Wilkołaki istniały. Mówią o tym jasno dokumenty 
sądowe z procesów, na których sądzono ludzi-wilków. 
Kim byli ci ludzie i czym zawinili? Jak średniowieczna 
nauka i filozofia opisywała przemianę człowieka 
w wilka? Co zrobić, by wilkołak nie powstał z grobu? 
Jak rozróżnić wilkołaka od zwykłego wilka? O tym 
wszystkim i jeszcze o paru innych rzeczach dowiesz 
się z prelekcji poświęconej historycznym wilkołakom 
żyjącym w średniowieczu i w epoce nowożytnej.

13:00 Najważniejsze herezje średniowiecza 
Marcin Tomasiewicz

Heretyk! Różnie reagujemy na to słowo. Dla 
niektórych heretyk to człowiek wyzwolony, samotny 
strzelec, który wypowiada wojnę ciemiężycielskiej 
machinie niewolącej ludzi pętami zabobonu. Dla 
innych jest to osoba, która zagubiła się na ścieżkach 
własnych myśli. Jeszcze dla innych jest to wróg 
publiczny numer jeden. Fantastyka chętnie korzysta 
z postaci heretyka. Można go odnaleźć w pismach 
takich tytanów pióra jak Umberto Eco czy Andrzej 
Sapkowski. Jednak kim byli heretycy w rzeczywistości? 
Co głosili? Dlaczego spotykali się z represją prawa? 
W co wierzyli husyci i katarzy? Jakie błędy popełnił 
Joachim z Fiore? Wreszcie, dlaczego Wiklef był taki 
zły? Postaram się odpowiedzieć pokrótce na te pytania 
poprzez ukazanie doktryny teologicznej wybranych 
herezji średniowiecznych.

14:00 Jak lew został królem i inne anegdoty z życia 
zwierzą w wiekach średnich 
Tomasz Z. Majkowski

Majkosz opowie bajki, które przeczytał zamiast… 
to znaczy w ramach studiów. Prelekcja chyba będzie 
o tym, dlaczego przypisujemy zwierzętom takie a nie 
inne role. Jak widziano je w średniowieczu i co z tego 
wszystkiego wynikło. Ale ponieważ autor nie przysłał 
konspektu, żeby dowiedzieć się dokładniej, musicie 
wybrać się na nią osobiście. 



�1

Blok „Do gwiazd”
Sala prelekcyjna 3

11:00 Historia kolonizacji Marsa 
Maciej ‘lucek’ Sabat

Kolonizacja Marsa jest modnym tematem ostatniej 
dekady, czy dwóch. My – Geekozaury oczywiście 
wyprzedzamy trendy i byliśmy już tam wcześniej. 
Opowiemy Wam jak było na Marsie za naszych czasów 
i jak będzie za kolejne dwie dekady. Zapraszam na 
nasyconą muzyką i obrazami upojną podróż poprzez 
literackie i naukowe wizje podboju Czerwonej Planety. 

12:00 Doktor Who – 50 lat przygód w czasie i przestrzeni
Katarzyna “Zwierz popkulturalny” Czajka 

Najwspanialszy brytyjski serial, najdłużej emito-
wany serial s-f, 11-stu charyzmatycznych głównych 
bohaterów, kilka niewyjaśnionych zagadek i zaginio-
nych szpul filmowych, niezliczona ilość planet i galak-
tyk, niesamowitych ras, zdumiewających cywilizacji, 
a w samym sercu tego - wieczna, wspaniała, niezwy-
ciężona ludzkość… z okazji 50-lecia najbardziej 
popularnego Doktora w galaktyce, zapraszamy na sprint 
przez jego historię.

14:00Jak znaleźć drugą Ziemię 
Mateusz “Craven” Wielgosz

W jaki sposób na podstawie zmian jasności 
gwiazdy można określić orbity i właściwości fizyczne 
planet, które ją otaczają? Skoro odkryliśmy dopiero 
tysiąc planet, to skąd wiemy, że są ich dziesiątki 
miliardów? w przystępny sposób przedstawimy proces 
poszukiwania obcych światów. Następnie wyjaśnimy 
podstawy tak zwanego węglowego szowinizmu.

Blok Baśniowy
Sala prelekcyjna 1

16:00 Baśnie Billa Willinghama 
Tomasz “JMM” Kozłowski

Jednym z najciekawszych współczesnych ujęć trady-
cyjnych baśni jest wydawana od 2002 seria komiksowa 
tworzona przez scenarzystę Billa Willinghama i rysownika 
Marka Buckinghama, wydawana przez wydawnictwo 
Vertigo. Opowiada ona o postaciach z baśni, które 
uciekając przed zagrożeniem w swych rodzinnych 
stronach zmuszone były osiedlić się we współczesnym 
świecie. Serie zdobyły ogromną popularność – również 
w Polsce. Co jest takiego wyjątkowego w takim ujęciu 
baśniowych postaci? Czemu chcemy czytać o przygodach 
Królewny Śnieżki i Wielkiego Złego Wilka w konfrontacji 
z „naszym” światem? Jaką wartość ma tego typu 
opowiadanie baśni?

17:00 Baśnie japońskie 
Okashii Ookami 

Chińskie bajki... nie... japońskie bajki. i to bynajmniej 
nie takie jakie dziś znamy. Od Amaterasu i Tsukuyomi 
po znane baśnie nieznanych autorów.

18:00 Jednorożec - 2500 lat legendarnej istoty 
Szymon “Simon Zack” Żakiewicz

Wszystko co chcielibyście wiedzieć o jednym z naj-
bardziej rozpoznawalnych stworzeń fantastyki. W mul-
timedialnej prelekcji opowiem Wam, skąd się wzięły 
i gdzie ich szukać w książkach, filmach i współczesnej 
popkulturze.

19:00 Gabinet wróżek 
Małgorzata Majkowska, Tomasz Z. Majkowski

Wróżki Czarne, Błękitne i Blaszane, matki chrzestne 
i Morgana le Fay. Nie będzie za siedmioma górami 
i siedmioma rzekami, a na miejscu, w sali prelekcyjnej. 

Blok Gender
Sala prelekcyjna 2

16:00 Co to jest “gender” 
Piotr Sterczewski 

Niby wszyscy wiedzą, a jak zapytać, to ciężko dostać 
odpowiedź.Budzi emocje: od fascynacji po fanatyczna 
złość. A o co chodzi naprawdę?

17:00 Wizerunek kobiety w fantastyce 
Justyna “ma-ruda” Pawłowska

Trudno znaleźć fantastykę bez kobiety. Zawsze się 
gdzieś przewijają, zazwyczaj troszeczkę w tle, ciche, 
nieśmiałe, delikatne niczym motyle, zachwycające 
w swojej urodzie... a nie, to nie w fantastyce ^^. To 
chyba za opis wystarczy tak: Ciri. Galadriela. Babcia 
Weatherwax. Szulima. Dzwoneczek. Pauline Eim. 
i wiele wiele innych... Także będzie baba mówić 
o babach, i warto będzie tego posłuchać. Przyjdź. Weź 
popcorn.

18:00 Mary-Sue, czyli dlaczego to kobiety piszą 
fanfiction 
Joanna “Aszka” Płaszewska

Fanfiction to zjawisko istniejące już od dłuższego 
czasu, które w ostatnich latach - wraz z wzrastającą 
popularnością Internetu i przemianami kultury 
fanowskiej - zyskało sobie nową rzeszę twórców 
oraz czytelników. Jednym z ciekawych aspektów 
związanych z literaturą fanowską jest to, że znaczną 
jej część tworzą kobiety. w trakcie prezentacji 
postaram się przedstawić kilka interesujących głosów 
zaczerpniętych z badań naukowych poświęconych 
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kobiecej twórczości fanowskiej, odnieść je do sytuacji 
w polskim światku fanfiction, a także odpowiedzieć 
na pytanie kto się boi Mary Sue.

19:00 Co to znaczy, że „gra jest dla kobiet”?
Piotr Sterczewski

No właśnie. Co to ma znaczyć, u licha? I czy 
powinnyśmy się obrażać?

Blok chrześcijański
Sala prelelcyjna 3

16:00 Królestwo Boże na ziemi 
Marcin Tomasiewicz

Wielu marzy o idealnym świecie. Niektórzy upatrują 
go po śmierci, inni zaś… w doczesności. w trakcie tej 
prelekcji zamierzam zabrać słuchaczy na wycieczkę 
po bezdrożach myśli ludzkiej na przestrzeni dziejów. 
Myśli, która usiłowała wskazać drogi wiodące ludzkość 
do krainy mlekiem i miodem płynącej, gdzie lew leży 
obok baranka, zaś miecze przekuto na lemiesze. Zanim 
jednak ten świat nadejdzie, czeka nas prawdziwy 
koszmar. Punktem startu będą biblijne i średniowieczne 
korzenie Królestwa Bożego na ziemi. Następnie nakreślę 
nowożytne doktryny polityczne, które pomimo, iż 
z chrześcijaństwem mają niewiele wspólnego, skupiają 
się na idei krainy szczęśliwości – ziemskim Królestwie 
Bożym. w drugiej części zobaczymy, jak schemat 
Królestwa Bożego zainspirował niektóre postaci znane 
z książek i filmów o tematyce fantastycznej.

18:00 Apokryfy nowego testamentu 
Andrzej Pilipiuk

Apokryfy – księgi odrzucone przez Kościół, nie 
wchodzące w skład Biblii. Dlaczego zostały odrzucone? 
Jakie tajemnice kryją? Czy mogą być źródłem inspiracji? 
o tym wszystkim opowie twórca postaci Jakuba 
Wędrowycza, Andrzej Pilipiuk – człowiek rozmaitych 
talentów.

19:00 Dawni chrześcijanie w Japonii 
Okashii Ookami

Skąd właściwie wzięli się chrześcijanie w średnio-
wiecznej Japonii? Czy palono ich na stosie, a może 
zjadano? Jak dużo prawdy jest w historii Nathana Algena 
i Toranagi?

Konkursy
11:00 Konkurs ogólnej wiedzy o RPG 
Piotr „Diabeł” Skorok

Czy jesteś RPG-owym nerdem nad nerdami? Wiesz, 
jaką kością rzucało się na szerokość źrenicy w Tabeli? 

A może znasz miejsce ukrycia młota Sigmara? Znasz 
wszystkie filmy o RPG-owcach? Wiesz, co w fandomie 
RPG-owym piszczy? Jeśli tak, to jest to idealny konkurs 
dla Ciebie. Jeśli nie, przyjdź. Może dowiesz się czegoś 
ciekawego?

12:00 Konkurs Spiskowy: kolejna edycja 
Paweł „Szept” Furman i Marcin „Seji” Segit

Opis spotkania został utajniony. w związku 
z powyższym nie możemy Was zaprosić na kolejną 
edycję konkursu, w którym moglibyście się popisać 
wiedzą o spiskach i przybyszach z kosmosu, w którym 
przekazalibyście swoje przesłanie za pomocą 
kręgów zbożowych, uprowadzali bydło i wybebeszali 
kosmitów.

W związku z powyższym pozostaje nam zaprosić 
Was na dwugodzinne spotkanie z Szeptem i Sejim, 
którzy nie poddadzą Was żadnym nielegalnym, 
sponsorowanym przez rząd i masonów badaniom 
niszczącym Waszą zdrową psychikę. 

14:00 OWuTeMy, czyli Okropnie Wyczerpujące Testy 
Magiczne 
Michalina „Hermiona” Baryłka oraz jej Stary

W jaki dzień tygodnia zaczyna się Saga o Harrym 
Potterze? Kim był Kingsley Shacklebolt? Jak brzmiało 
zaklęcie, które pozbawiało włosów? Jeśli nie boisz 
się Sam-Wiesz-Kogo i nie jesteś mugolem, przyjdź na 
konkurs wiedzy o magii i czarodziejach. Książki, filmy, 
gry i nie tylko, to potrzebna Ci wiedza, by przejść 
pomyślnie egzamin. Pamiętaj, dobrze zdane OWuTeMy 
są kluczowe, jeśli chcesz zostać aurorem!

15:00 Konkurs Muzyczny 
Bartek “SONY” Sienkiewicz

Muzyka z Filmów, Seriali, Anime i Gire. Całe 3 godziny 
(z paroma przerwami) zabawy - znajdź jedną lub dwie 
osoby, utwórz drużynę i wystartuj. Czekają największe 
i najbardziej znane pozycje muzyczne ze świata 
serialowo-filmowo-anime-growego.

18:00 Kalambury
Axel „xel” Jach

Klasyczne, a zarazem świeże i bardzo humory-
styczne podejście do kalamburów. Ponad dziesięć 
tysięcy (sic!) możliwych haseł. Wyobraź sobie 
sytuację: las, łono natury, gdzieś w tle wyje 
wilk... Jednym słowem sielanka. a tu nagle musisz 
pokazać hasło “czcigodny Nosferatu”! Czy podołasz 
wyzwaniu? Czy może inne drużyny okażą się 
lepsze w pokazywaniu abstrakcyjnych kombinacji? 
Przekonasz się o tym tylko przychodząc na ten 
uwielbiany przez ludzi konkurs!
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Warsztaty 1
11:00 Taniec Irlandzki
Comhlan

Riverdance, Lord of The Dance, Ragus - czy te nazwy 
coś Wam mówią? Nawet jeśli nie, to doskonała okazja 
przekonać się na własnej skórze, jak fajne może być 
podskakiwanie w rytm skocznej irlandzkiej muzyki. 
Warsztaty będą dwuczęściowe: najpierw tańce 
zabawowe w grupie, później tańce solowe. 

14:00 Warsztaty henny 
Joanna “Cyd” Petruczenko

Henna daje wspaniałą możliwość połączenia liczącej 
sobie tysiące lat tradycji i wzorów wywodzących się ze 
zdecydowanie bardziej współczesnych fantastycznych 
zainteresowań. Przyjdź, dowiedz się więcej historii tej 
metody zdobienia skóry i daj się zahennować, może 
wrócisz do domu z własnym smokiem.

17:00 Warsztaty prowadzenia RPG 
Wojtek Rzadek

Kochasz RPG? Jesteś początkującym Mistrzem Gry 
i nie jesteś pewny co zrobić, żeby Twoi gracze bawili 
się wyśmienicie? Grasz już od dawna, ale chcesz 
dowiedzeić się jeszcze więcej i podszkolić warsztat? 
Przyjdź koniecznie! Warsztaty prowadzenia sesji na 
których poznasz sztuczki i triki doskonałego MG!
  

Warsztaty 2
11:00 Taniec średniowieczny 
Konfraternia rycerska

Taniec jest dziś bez wątpienia istotną częścią 
kultury. Czy był nią również pięćset lat temu? Kto, co 
i jak tańczył w średniowieczu? Czy była to rozrywka 
elit, a może wprost przeciwnie - szerokich mas? Był 
elementem codzienności, czy tylko na specjalne okazje? 
Wyrazem radości, czy obrazował coś zupełnie innego? 
Konwentowiczów i konwentowiczki zapraszamy do 
tańca pod prąd historii - wprost do średniowiecza. 
w programie między innymi XVI wieczne branle oraz 
allemandy, a dla bardziej zagorzałych tancerzy XV-
wieczne tańce włoskie.

14:00 Zielarka – wiedźma; fakty, mity i jak to wykorzystać 
w klimatach RPG (od średniowiecza do postapo) 
Hanna “Zielicha” Świątkowska

Krótkie omówienie roli wiedźmy – zielarki w ujęciu 
historycznym i nie tylko. Baśnie, mity i legendy jako baza 
wyobrażeń współczesnych. Prezentacja odtworzenia 
stroju średniowiecznej wiedźmy słowiańskiej. “Narzędzia 
pracy” - rzeczywiste i wyobrażone – pokaz i zastosowania 

w praktyce (np. przygotowanie maści z suszu w naczyniach 
stosownych: w Średniowieczu; dziś; po Apokalipsie). 
Zioła jako baza surowcowa do pracy zielarskiej – spacer, 
rozpoznawanie roślin dziko rosnących, napar – praktyczne 
porady do zastosowania w trakcie spotkań/ LARP-ów, 
sesji. Magiczne aspekty wiedźmy – prawda czy baśń? 
Pokaz znaków i symboli, w tym alfabetu runicznego; 
przygotowanie własnego “znaku mocy” przez uczestników 
(dopasowanego do klimatu gry).

17:00 Sushi 
Jarek “Healer” Ściborek

Warsztaty zarówno dla początkujących, jak 
i pasjonatów Dalekiego Wschodu. Temat potraktowany 
całościowo, od gotowania ryżu i filetowania ryb, przez 
przygotowanie miejsca pracy, aż po wspólne robienie 
sushi i degustację, zgodnie z zasadami japońskiej 
etykiety. Do tego garść anegdot i ciekawostek 
dotyczących kuchni i samego sushi. Dodatkowo po-
rady praktyczne i odpowiedzi na pytania. Wszystko 
to zaprezentowane przez szefa sushi z wieloletnim 
doświadczeniem.

Warsztaty 3 
11:00 Fotografia 
MASZ

Chcesz robić fajne zdjęcia, a nie tylko słit focie swoim 
smartfonem? Chcesz się dowiedzieć jak wykorzystać 
głębię ostrości, balans bieli, wykadrować, ułożyć 
kompozycję? Fotografowie pokażą kilka sztuczek 
i przepisów na fantastyczne fotografie! Chętni są 
proszeni o zabranie własnego sprzętu “pstrykającego”.

14:00 Warsztaty emisji głosu
Kinga “Varia” Garlicka

Głos to podstawowe narzędzie zarówno Mistrza Gry - 
jak i gracza. i jak każde narzędzie wymaga umiejętności 
posługiwania się nim. Mówić nauczyliśmy się już dawno. 
Idźmy teraz o krok dalej - nauczmy się JAK mówić. Jak 
mówić efektywnie, bez zmęczenia i tak, żeby nasz 
głos i nasz przekaz docierał do innych. Zapraszam na 
warsztaty emisji głosu i posługiwania się głosem.

15:45 Warsztaty charakteryzacji: Rany, blizny, zna-
miona - odlewy lateksowe.
Agnieszka “Gusia” Wysocka

Od podstaw dowiesz się jak zrobić, przykleić 
i pomalować lateksowe prostetyki do charakteryzacji. 
Będziemy rzeźbić, mieszać mikstury, krew będzie się 
lała. Stworzysz swoje własne dzieło, które ubarwi 
i urealni każdy strój czy grę. Można przyjść z pomysłem 
albo i bez, ale przyjść warto!
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Blok Twórców
11:00 “Chata Wuja Freda” 
Ilona “Kobieta-Ślimak” Myszkowska

Spotkanie autorskie

13:00 Łukasz Malinowski
Spotkanie autorskie

15:00 Fantastyczne Bielsko, czyli co chciał(a)byś 
zobaczyć na Polconie 2014 
Ekipa Grojkonu

Opowiemy jakie mamy plany na Polcon 2014 i jak 
dzięki Festiwalowi Grojkon chcemy na cały tydzień 
przekształcić Bielsko w Fantastyczne Bielsko. Pozostałą 
część spotkania przeznaczymy na rozmowę z Wami. 
Powiedźcie nam co chcielibyście zobaczyć na Polconie, 
porozmawiajmy o tym czego oczekujecie od imprez 
tego typu. Zostań superbohaterem i buduj Polcon 
2014 razem z nami!

16:00 Spotkanie autorskie i premiera książki “Ektenia” 
Emil Strzeszewski

Premiera powieści “Ektenia” - polski steampunk, 
z naciskiem na punk. w Prusach Zakonnych toczy się 
wojna ze Wschodniobałtami, zaś w salach szpitala 
psychiatrycznego w Kortau kabaliści eksperymentują 
z nieznanym.

18:00 Gindie: Kalejdoskop Pomysłów 
Jacek “Darken” Gołębiowski

Stworzenie podstaw gry nie jest trudne. Gorzej, że trzeba 
potem ją przetestować a potem wydać. Znaczy nie trzeba, 
ale jestem wydawcą, więc z tego żyję… I najważniejsze - 
opowiem o nowej grze pt. “Kalejdoskop”.

19:00 Andrzej Pilipiuk
Spotkanie autorskie

21:00 Projekty to nic strasznego
Krakowskie Smoki

O tym co chcieliśmy zrobić i jak się nam to udało, czyli 
Młodzież w Działaniu i projekt “Z Fantastyką wśród 
Młodzieży”.

Konfrateria Rycerska
15:00 Rozwój i ewolucja uzbrojenia indywidualnego 
w okre-sie średniowiecza oraz ich przedstawienie 
w obrazach fantasy

Prelekcja obejmie swym zakresem uzbrojenie zarówno 
ochronne jak i zaczepne stosowane w Europie w okresie 
od V do XV wieku. Poszczególne elementy zostaną 
omówione w oparciu o ikonografię zachowanych egzem-
plarzy oraz wykonane współcześnie rekonstrukcje. 

17:00 Europejskie sztuki walki w świetle traktatów 
Wykład wprowadzający w tajniki technik opisanych 

w zachowanych traktatach szermierki długim mieczem 
według tradycji niemieckiej Johannesa Liechtenauera 
czy Hansa Talhoffera.

19:00 Marynarka wojenna od starożytności po XVIIw.
Tematyka wykładu dotyczyć będzie nie tylko taktyki 

morskiej, ale także obejmie klasyfikację jednostek pływa-
jących oraz ich historyczny rozwój z uwzględnieniem 
terytorium występowania.
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niedziela

Blok Fandomowy
Sala prelekcyjna 1

11:00 Dawne Imladrisy
Marcin “Seji” Segit

Cóż powiedzieć. Wapniaki o dawnych czasach 
rozprawiać będą. Pokażą zdjęcia, przytoczą anegdoty, 
opowiedzą jak to “bywało”. Gwarantowany złośliwy 
chichot historii i dużo dystansu do siebie.

12:00 Fantastyczne media, czy są nam potrzebne?
Przemysław “Pepcok” Kwiatkowski

W popkulturalnych mediach mówi się o nas niewiele 
i często źle. Czy istnieje potrzeba własnych mediów dla 
fantastów? Jak wygląda tworzenie własnej telewizji 
internetowej? O jasnych i mrocznych stronach pracy od 
fanów dla fanów.

13:00 Jak wychować geeka 
Piotr W. Cholewa, Michał Cholewa

Czy człowiek rodzi się geekiem, czy po prostu wpada 
w “(nie)właściwe towarzystwo”? Jak się geekowacieje? 
I czy można jeszcze coś z tym później zrobić? 

14:00 Fandomowa wytwórczość 
Geekozaur

Geekozaury będą mówić. o tym, co jest w temacie, a także 
o wszystkim innym, bo Geekozaury lubią mówić. I o dziwo, 
ludzie przychodzą Geekozaurów słuchać. Więc zapraszamy!

Blok Posapokalityczny
Sala prelekcyjna 2

11:00 24h po godzinie 0
Alicja “Klontwa” Noworolska

Co zrobisz, gdy w niedzielne popołudnie, spacerując 
z rodziną lub przyjaciółmi, dostrzeżesz niepokojąca 
łunę nad miastem? Gdy ludzie zaczną w panice 
uciekać, niczym bydło tratując wszystko co napotkają 
na swojej drodze? Czy wiesz jak szybko możesz dostać 
się do niezbędnych zapasów mogących uratować 
ci życie? Godzina ZERO nadchodzi - a ty jak jesteś 
przygotowany? “

12:00 Mythbusting o mutantach popromiennych 
Ewa “Sihaja” Biela

Dlaczego rogaty, porośnięty futrem i człekokształtny 
mutant jest irracjonalnym pomysłem? Dlaczego rośliny 
krzyżują się samoistnie, a ze zwierzętami ta sztuczka 

prawie wcale nie wychodzi? Jak wpływa na nasze DNA 
promieniowane jonizujące? Jak wykreować naprawdę 
realistycznego, a jednocześnie przerażającego mu-
tanta? O tym wszystkim i jeszcze paru ciekawostkach 
dowiecie się na tej popularnonaukowej prelekcji.

13:00 Największe Katastrofy Nuklearne
Bartek “Sony” Sienkiewicz

Windscale, Three Mile Island, Czarnobyl, Fukushima. 
Przyczyny, przebieg, skutki. Bezpieczeństwo reaktorów 
wczoraj i dziś. Nowe koncepcje rozwoju energetyki 
jądrowej.

14:00 Uniwersum Metro 2033 - postapokalipytczna 
wizja Rosji i świata
Karolina “Irja” Pelczarska i Gabriela “Ashke” Kanik

Jest rok 2013. Wybucha wojna atomowa. 
Zdziesiątkowana ludzkość chroni siebie i swoje 
człowieczeństwo w podziemiach metra. Ich losy 
20 lat po apokalipsie przedstawia cykl powieści 
zapoczątkowany przez Dmitra Glukhowsky’ego. Jeśli 
chcesz wiedzieć, czy człowiek pozostał człowiekiem 
w świecie, gdzie życie jest warte garść nabojów 
– przyjdź!

Blok militarny
Sala prelekcyjna 3

11:00 Pokaz uzbrojenia 
Remigiusz “Remov” Wilk

Redaktor naczelny “Broni i Amunicji” pokaże nam 
swoje ulubione zabawki oraz opowie anegdoty 
i ciekawostki z nimi związane. Remov wyjaśni Ci 
dlaczego nie bierze się noża na strzelaninę i jak poznać 
z jakiego kalibru oberwałeś, więc przyjdź koniecznie!

12:00 Broń, której nie ma 
Piotr W. Cholewa, Michał Cholewa

Twórcy pozycji fantastycznych są nieprawdopodobnie 
płodni w tworzeniu nieistniejącego uzbrojenia. Na ile 
racjonalnie i ciekawie im to wychodzi? Na prelekcji 
omówione zostaną przykłady najciekawszych i najmniej 
trafionych pomysłów (nie, o mieczach świetlnych nie 
będzie, te już prawie skonstruowano). 

13:00 Doktryna obronna UE 
Remigiusz “Remov” Wilk

Remov opowie o tym przed kim, czym i w jaki sposób 
mielibyśmy się bronić. Czym dysponujemy, czego nie 
używamy i dlaczego akurat tak. Oraz o tym, czego 
mogą użyć przeciwko nam inni. Jako, że temat zna od 
podszewki, na pewno będzie ciekawie.
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14:00 Fantastyczne reinterpretacje II WŚ 
Piotr “Ramel” Koryś

Czy w II Wojnie Światowej brali udział magowie? 
Czy operacja Barbarossa upadła przez Radzieckich 
szamanów? Czego III Rzesza tak naprawdę szukała na 
Antarktydzie? Jaką rolę odegrał Instytut Ahnenerbe? 
Jak wyglądałaby Bitwa o Anglię, gdyby brały w niej 
udział smoki, gryfy i inne fantastyczne stworzenia?

Konkursy
11:00 Konkurs Filmowy
Piotr „pi” Szczurek

Tradycyjnie już konkurs złożony z kadrów o różnym 
stopniu trudności, także tradycyjnie kategoria 
UberUltraPr0 dla wyznawców kina. Dla każdego coś 
miłego. Od hamerykańskiej papki przez europejskie 
kino, aż po Bollywood i kino oralnego niepokoju. 

13:00 Konkurs planszówkowy 
Grzegorz “Lindal” Laskowski

Czy wiesz, jakie surowce występują w “Osadnikach 
z Catanu” i znasz wszystkie rasy występujące w “Small-
world”? w takim razie nasz konkurs jest idealny dla 
Ciebie! Oprócz zwykłych pytań, uczestnicy będą 
bawić się w rozpoznawanie gier po elementach 
i rysunkach w nich występujących. Odgadnij, jaka 
to gra z zamkniętymi oczami i odpowiedz na wiele 
innych pokręconych pytań, które pozwolą nam wyłonić 
Planszówkowego Mistrza!

Warsztaty 1
11:00 Autopromocja w internecie 
Geekozaur

Od samego początku Geekozaur walczy o sukces 
medialny, klikalność i szum. Walczy na wiele sposobów, 
czasem czystych i oczywistych - a czasem podstępnych 
i znajdujących się w szarej strefie etycznej. Trochę 
branżowych sekretów? Niekoniecznie zdradzimy te 
najlepiej żrące - ale kilka sztuczek (i to takich spoza notatek 
Kominka) na pewno pokażemy. a potem będziemy wam 
zadawać zadania, oceniać, oceniać i oczerniać. 

Warsztaty 2
11:00 Biżuteria światów fantasy
Dorota “Draco” Piskorska

Prezentacja i omówienie różnych rodzajów biżuterii 
ukazanych w książkach, komiksach oraz filmach. Próba 
sklasyfikowania biżuterii oraz projektowanie biżuterii 
w wybranym temacie. (Omówienie na bazie technik 
złotniczych z uwzględnieniem nauki w szkole złotnictwa).

13:00 Warsztaty steampunkowe 
AlterSteam

AlterSteam to grupa ludzi, których połączyła wspólna 
praca, pasja i zamiłowanie do tematyki ‘alternatywnej’. 
Głównym polem zainteresowań jest styl Steampunk 
i Neovictorian, ale też historia kostiumu, rekonstrukcja 
historyczna, motywy Dark, Goth, a nawet PostApo. 
Regularnie pojawiają się też efekty kreatywnej 
działalności grupy – sesje zdjęciowe, relacje, recenzje, 
kostiumy, rękodzieło.
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Warsztaty 3
11:00 Survivial
Andrzej “Stary” Wardas
Wszystkie elementy omówione w trakcie warsztatów 
zostaną w miarę możliwości przetestowane przez 
uczestników warsztatów. Proszę o zaopatrzenie 
się w dobre chęci, otwarty umysł i brak stresu. 
W warunkach “szkolnych” przetestujemy na sobie 
samych podstawowe umiejętności i wiedzę o tym, jak 
przetrwać na łonie przyrody. Zależy mi na uczestnikach 
“biorących udział”, a nie “słuchaczach”. Jeśli ktoś 
przyniesie jakiś swój sprzęt, to też dobrze.

14:00 Warsztaty tworzenia strojów
Anna “Narien” Sołtys, Joanna “Aszka” Płaszewska

Jeśli chcesz zacząć brać udział w LARP-ach, ale nie 
wiesz, jak wziąć się za zrobienie stroju, jeśli sądzisz, że 
klimatyczny strój musi być drogi, jeśli zdarzyło Ci się 
na dzień przed LARP-em (albo imprezą) odkryć, że nie 
masz co na siebie włożyć, jeśli po prostu lubisz od czasu 
do czasu zrobić coś z niczego – zapraszamy na nasze 
warsztaty. w ich trakcie zaprezentujemy przykładowe 
proste i tanie w wykonaniu kostiumy, pasujące do naj-
popularniejszych settingów LARP-owych, wskażemy, co 
z codziennych ubrań łatwo przekształcić w przebranie, 
gdzie niedrogo nabyć odpowiednie materiały oraz jak 
obyć się bez igły i nici. W programie także grupowe 
tworzenie kostiumów na wylosowany temat.

Blok Twórców
11:00 Katarzyna “Zwierz popkulturalny” Czajka 

Spotkanie autorskie

13:00 Michał Cholewa
Spotkanie autorskie

Konfrateria Rycerska
13:00 Historia ubioru oraz jej zastosowanie w światach 
fantasy

Tematem zajęć będzie przedstawienie krótkiego 
rysu historii ubiorów europejskich począwszy od 
starożytności aż po wiek XIX, ze szczególnym naciskiem 
na kostiumologię średniowiecza oraz czasów 
nowożytnych ( X – XVIII wiek). Wprowadzona zostanie 
podstawowa terminologia części garderoby damskiej 
oraz męskiej, a także omówienie kilku przykładów 
strojów wybranych bohaterów literackich. Całość 
prelekcji wzbogaci pokaz multimedialny ( ikonografia, 
stop – klatki filmów) oraz zrekonstruowane ubiory 
dojrzałego średniowiecza – XIV i XV wiek.
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piątek piątek
18:00

Nuke them all!
Szymon “Simon Zack” Żakiewicz

O blogowaniu
Ilona Myszkowska

Przyczynek do trucizn
Ewa “Sihaja” Biela

Przemysław “jeszua” Kliś A co Ty wiesz o Wielkim 
Wybuchu?

Paweł “Samuraj” Cholewa Charleston - zabawa 
tańcem

Agnieszka Wargowska-Dudek

Kuchnia indyjska
(prelekcja w języku angielskim)

Chhavi Aggrawal

Projektowania gier 
wideo

Magdalena Cielecka

Wydawnictwo “Gramel”

19:00 Steampunk multi-kulti
Maciej “lucek” Sabat

Problem uzależnień w 
świecie Cyberpunka

Alicja “Klontwa” Noworolska

Marynarka Wojenna RP
Stanisław Biela

Gindie: RPG is dead!
Jacek “Darken” Gołębiowski Machiny oblężnicze 

kontra fortyfikacje 
średniowieczne20:00

Panel dyskusyjny: steampunk 
w Polsce

Man-Machine Interface
Mateusz “Craven” Wielgosz

How the West was weird
Piotr “Ramel” Koryś

Kalambury biblijne
Paweł “Szept” Furman

Jak powinno działać stowarzy-
szenie miłośników fantastyki? 

Marcin “Mawro” Wroński

sobota sobota
11:00 Efekty specjalne LOTR

Michał “Środas” Środek
Kata polskiego perypetie

Jan “Thanatos” Palider
Historia kolonizacji Marsa

Maciej “lucek” Sabat
Konkurs ogólnej wiedzy o RPG

Piotr “Diabeł” Skorok

Sushi
Jarosław “Healer” Ścibiorek

Taniec średniowieczny
Konfraternia rycerska

Fotografia
MASZ

Chata wuja Freda
Ilona “Kobieta-Ślimak” Myszkowska12:00

Wierzę w jednego Tolkiena...
Janusz “Ivelias” Kamieński

Wilkołak na stosie
Łukasz Malinowski

Doktor Who - 50 lat przygód 
w czasie i przestrzeni

Katarzyna Czajka Konkurs Spiskowy ed. kolejna
Paweł “Szept” Furman

Marcin “Seji” Segit13:00 N. Pierumow i K. Yeskow 
- “kontynuatorzy” Tolkiena

Karolina “Irja” Pelczarska
Gabriela “Ashke” Kanik

Najważniejsze herezje 
średniowiecza

Marcin Tomasiewicz Jak znaleźć drugą Ziemię
Mateusz “Craven” Wielgosz

Łukasz Malinowski - 
spotkanie autorskie

14:00 Fandomy Tolkiena
Katarzyna Czajka

Jak lew został królem
Tomasz Z. Majkowski

OWuTeMy
Michalina “Hermiona” Baryłka i jej Stary

Henna
Joanna “Cyd” Petruczenko

Zielarstwo
Hanna “Zielicha” Świątkowska

Emisja głosu
Kinga “Varia” Garlicka

15:00
Debata: Tolkien nieaktualny Debata: kogo obchodzi prawda 

o średniowieczu? Debata: po co do gwiazd?

Konkurs muzyczny
Bartek “SONY” Sienkiewicz

Co chciałbyś zobaczyć na  
Polconie ‘14

Uzbrojenie 
średniowieczne w 
obrazach fantasy

Charakteryzacja: rany, 
blizny, znamiona - 
odlewy lateksowe

Agnieszka “Gusia” Wysocka

16:00
Baśnie Billa Willinghama

Tomasz “JMM” Kozłowski

Mary-Sue, czyli dlaczego to 
kobiety piszą fanfiction
Joanna “Aszka” Płaszewska Królestwo Boże na Ziemi

Marcin Tomasiewicz
Emil Strzeszewski - 
spotkanie autorskie

17:00 Baśnie japońskie
Okashi Ookami

Wizerunek kobiety w fantastyce
Justyna “ma-ruda” Pawłowska

Prowadzenie RPG
Wojtek Rzadek

Taniec irlandzki
Comhlan

Europejskie sztuki walki 
w świetle traktatów

18:00 Gabinet wróżek
Małgorzata Majkowska

Tomasz Z. Majkowski

Co to jest “gender”
Piotr Sterczewski

Apokryfy Nowego Testamentu
Andrzej Pilipiuk

Kalambury
Axel “xel” Jach

Gindie: Kalejdoskop pomysłów
Jacek “Darken” Gołębiowski

19:00 Jednorożec - 2500 lat legen-
darnej istoty

Szymon “Simon Zack” Żakiewicz

Co to znaczy  “gra dla kobiet”?
Piotr Sterczeswki

Dawni chrześcijanie w Japonii
Okashii Ookami

Andrzej Pilipiuk - spotkanie 
autorskie

Marynarka wojenna od 
starożytności po XVIIw.

20:00 Debata: co i jak opowiadać 
dzieciom

Debata: dlaczego problema-
tyka płci budzi agresję?

Debata: Czy fantastyka i chrześci-
jaństwo muszą być wrogami?

21:00 LARP
szczegóły w informatorze

Projekty to nic strasznego
Krakowskie smoki

niedziela niedziela
11:00 Dawne Imladrisy

Marcin “Seji” Segit
24h po godzinie 0

Alicja “Klontwa” Noworolska

Broń, której nie ma
Piotr W. Cholewa 
Michał Cholewa

Konkurs filmowy
Piotr “pi” Szczurek Autopromocja w 

internecie
Geekozaur

Biżuteria światów fantasy
Dorota “Draco” Piskorska

Survival
Andrzej “Stary” Wardas

Katarzyna “Zwierz 
popkulturalny” Czajka - 

spotkanie autorskie
12:00 Fantastyczne media - czy są 

nam potrzebne?
Przemysław “Pepcok” Kwiatkowski

Mythbusting o mutantach 
popromiennych
Ewa “Sihaja” Biela

Pokaz uzbrojenia
Remigiusz Wilk

13:00 Jak wychować geeka
Piotr W. Cholewa 
Michał Cholewa

Największe katastrofy nuklearne
Bartek “Sony” Sienkiewicz

Doktryna obronna UE
Remigiusz Wilk

Konkurs planszówkowy
Grzegorz Laskowski

Michał Cholewa - 
spotkanie autorskie

Historia ubioru i jej 
zastoso-wanie w 
światach fantasy

14:00 Fandomowa wytwórczość
Geekozaur

Uniwersum Metro 2033
Karolina “Irja” Pelczarska
Gabriela “Ashke” Kanik 

Fantastyczne reinterpretacje 
II wojny światowej

Piotr “Ramel” Koryś
Steampunk

Grupa AlterSteam15:00 Debata: specyfika polskiego 
fandomu

popkulturalna

Debata: dlaczego boimy się 
końca świata

Debata: Fetyszyści. Dlaczego 
lubimy militaria?

Tworzenie strojów
Anna “Narien” Sołtys,

Joanna “Aszka” Płaszewska



¹ Prelekcyjny 1 Prelekcyjny 2 Prelekcyjny 3 Konkursowy Warsztatowy 1 Warsztatowy 2 Warsztatowy 3 Autorski Konfraternia 

piątek piątek
18:00

Nuke them all!
Szymon “Simon Zack” Żakiewicz

O blogowaniu
Ilona Myszkowska

Przyczynek do trucizn
Ewa “Sihaja” Biela

Przemysław “jeszua” Kliś A co Ty wiesz o Wielkim 
Wybuchu?

Paweł “Samuraj” Cholewa Charleston - zabawa 
tańcem

Agnieszka Wargowska-Dudek

Kuchnia indyjska
(prelekcja w języku angielskim)

Chhavi Aggrawal

Projektowania gier 
wideo

Magdalena Cielecka

Wydawnictwo “Gramel”

19:00 Steampunk multi-kulti
Maciej “lucek” Sabat

Problem uzależnień w 
świecie Cyberpunka

Alicja “Klontwa” Noworolska

Marynarka Wojenna RP
Stanisław Biela

Gindie: RPG is dead!
Jacek “Darken” Gołębiowski Machiny oblężnicze 

kontra fortyfikacje 
średniowieczne20:00

Panel dyskusyjny: steampunk 
w Polsce

Man-Machine Interface
Mateusz “Craven” Wielgosz

How the West was weird
Piotr “Ramel” Koryś

Kalambury biblijne
Paweł “Szept” Furman

Jak powinno działać stowarzy-
szenie miłośników fantastyki? 

Marcin “Mawro” Wroński

sobota sobota
11:00 Efekty specjalne LOTR

Michał “Środas” Środek
Kata polskiego perypetie

Jan “Thanatos” Palider
Historia kolonizacji Marsa

Maciej “lucek” Sabat
Konkurs ogólnej wiedzy o RPG

Piotr “Diabeł” Skorok

Sushi
Jarosław “Healer” Ścibiorek

Taniec średniowieczny
Konfraternia rycerska

Fotografia
MASZ

Chata wuja Freda
Ilona “Kobieta-Ślimak” Myszkowska12:00

Wierzę w jednego Tolkiena...
Janusz “Ivelias” Kamieński

Wilkołak na stosie
Łukasz Malinowski

Doktor Who - 50 lat przygód 
w czasie i przestrzeni

Katarzyna Czajka Konkurs Spiskowy ed. kolejna
Paweł “Szept” Furman

Marcin “Seji” Segit13:00 N. Pierumow i K. Yeskow 
- “kontynuatorzy” Tolkiena

Karolina “Irja” Pelczarska
Gabriela “Ashke” Kanik

Najważniejsze herezje 
średniowiecza

Marcin Tomasiewicz Jak znaleźć drugą Ziemię
Mateusz “Craven” Wielgosz

Łukasz Malinowski - 
spotkanie autorskie

14:00 Fandomy Tolkiena
Katarzyna Czajka

Jak lew został królem
Tomasz Z. Majkowski

OWuTeMy
Michalina “Hermiona” Baryłka i jej Stary

Henna
Joanna “Cyd” Petruczenko

Zielarstwo
Hanna “Zielicha” Świątkowska

Emisja głosu
Kinga “Varia” Garlicka

15:00
Debata: Tolkien nieaktualny Debata: kogo obchodzi prawda 

o średniowieczu? Debata: po co do gwiazd?

Konkurs muzyczny
Bartek “SONY” Sienkiewicz

Co chciałbyś zobaczyć na  
Polconie ‘14

Uzbrojenie 
średniowieczne w 
obrazach fantasy

Charakteryzacja: rany, 
blizny, znamiona - 
odlewy lateksowe

Agnieszka “Gusia” Wysocka

16:00
Baśnie Billa Willinghama

Tomasz “JMM” Kozłowski

Mary-Sue, czyli dlaczego to 
kobiety piszą fanfiction
Joanna “Aszka” Płaszewska Królestwo Boże na Ziemi

Marcin Tomasiewicz
Emil Strzeszewski - 
spotkanie autorskie

17:00 Baśnie japońskie
Okashi Ookami

Wizerunek kobiety w fantastyce
Justyna “ma-ruda” Pawłowska

Prowadzenie RPG
Wojtek Rzadek

Taniec irlandzki
Comhlan

Europejskie sztuki walki 
w świetle traktatów

18:00 Gabinet wróżek
Małgorzata Majkowska

Tomasz Z. Majkowski

Co to jest “gender”
Piotr Sterczewski

Apokryfy Nowego Testamentu
Andrzej Pilipiuk

Kalambury
Axel “xel” Jach

Gindie: Kalejdoskop pomysłów
Jacek “Darken” Gołębiowski

19:00 Jednorożec - 2500 lat legen-
darnej istoty

Szymon “Simon Zack” Żakiewicz

Co to znaczy  “gra dla kobiet”?
Piotr Sterczeswki

Dawni chrześcijanie w Japonii
Okashii Ookami
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Grupa AlterSteam15:00 Debata: specyfika polskiego 
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popkulturalna
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koordynAtor:
 Paweł “Hassan” Ścibiorek 

AkredytAcjA:
 Ziemowit “Doomtiger” Biernat 

bitewniAki:
 Daniel “Nelek” Wójtowicz 

gAmesroom:
 Grzegorz “Tarquill” Traczuk 

webmAster:
 Ziemowit “Doomtiger” Biernat 

konkursy:
 Paweł “Szept” Furman LARPy:

 Marzena “Elma” Ples 

rpg:
 Krzysztof “Jaxa” Rudek 

obsługA:
 Piotr “Tolkien” Leśniak 

Jeremi “J” Kurelski 

ochronA i medycy:
 Jakub “Vampaj” Kumecki 

progrAm:
 Tomasz Z. “Majkosz” Majkowski 

Ewa “Sihaja” Biela 
 Agnieszka “Aeth” Jędrzejczyk 

 Agnieszka Kajmowicz 
 Aleksandra “Naorden” Pióro 

 Jaśmina Różańska 
 Anna „Sado” Sadowska 

 Michał „Puszon” Stachyra
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 Bartłomiej „Zły Janek” Jankowski 

sponsoring:
 Bartłomiej „Zły Janek” Jankowski,
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 Roman „Lawrence Talbot” Wolin 

grAfikA:
 Michał Anderle
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 Marcin „Krakonman” Guzy

 Marcin „Seji” Segit
 Gabriela „MidMad” Zielińska

Projekt ten jest realizowany  przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej, w ramach programu “Młodzież w działaniu”.


