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Regulamin XV edycji konwentu 
Imladris: Krakowski Weekend z Fantastyką

Postanowienie wstępne i definicje

1.1. Organizatorem XV edycji konwentu Imladris: Krakowski 

Weekend z Fantastyką, zwanego dalej Konwentem, jest Fundacja 

„Historia Vita” z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000452311 oraz 

wyznaczone przez nią osoby legitymujące się podczas Konwentu 

identyfikatorami organizatora, zwane dalej Organizatorami.

1.2. Każda osoba biorąca udział w Konwencie, w szczególno-

ści osoby, które opłaciły akredytację, a także twórcy programu, 

goście Konwentu i wyznaczona przez Organizatorów obsługa 

oraz ochrona, zwani są dalej Uczestnikami.

1.3. Konwent odbywa się na terenie Gimnazjum nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Krakowie przy ul. Studenckiej 13 w dniach 7-9 

października 2016 r.

Akredytacja na Konwent

2.1. Akredytację na Konwent można zakupić w przedsprzedaży 

(zwanej preakredytacją) za pośrednictwem strony http://nelek.

hostingasp.pl/registration/requestprepaid do dnia wyznaczo-

nego przez Organizatorów lub w dniu rozpoczęcia Konwentu i 

poszczególnych jego dniach w punkcie akredytacji.

2.2. Koszt akredytacji ustalony jest następująco:

2.2.1. przedsprzedaż  – 30 zł od osoby;

2.2.2. akredytacja trzydniowa w trakcje trwania Konwentu – 40 

zł od osoby;

2.2.3. akredytacja jednodniowa w piątek – 15 zł od osoby;

2.2.4. akredytacja jednodniowa w sobotę – 25 zł od osoby;

2.2.5. akredytacja jednodniowa w niedzielę – 15 zł od osoby.

2.3. Zwolnienia od opłaty akredytacyjnej przewidziane są dla 

następujących osób:

2.3.1. uczniów Gimnazjum nr 2 w Krakowie na podstawie 

ważnej legitymacji szkolnej;

2.3.2. dzieci do 5 roku życia przebywających na Konwencie z 

prawnym (prawnymi)  opiekunem (opiekunami);

2.3.3. twórców programu w przypadku zrealizowania minimum 

jednego punktu programu podczas trwania Konwentu po wcze-

śniejszym zgłoszeniu punktu programu u Organizatorów;

2.3.4. gości Konwentu ogłoszonych przez Organizatorów ofi-

cjalnymi kanałami informacyjnymi;

2.3.5. przedstawicieli mediów, po wcześniejszych uzgodnieniach 

z Organizatorami uprawnionych do otrzymania akredytacji 

medialnej;

2.4. Każda osoba przybywająca na Konwent zobowiązana jest 

wylegitymować się podczas akredytacji ważnym dowodem 

tożsamości ze zdjęciem.

2.5. Osoby niepełnoletnie od 12 do 18 roku życia są zobowią-

zane przedstawić w punkcie akredytacji zgodę rodziców bądź 

opiekunów prawnych na udział w Konwencie według wzoru 

zamieszczonego na stronie http://imladris.in/wp-content/

uploads/2016/03/zgoda2016.pdf. Zgoda musi zawierać dane 

kontaktowe do wyżej wymienionych osób.

2.6. Osoby poniżej 12 roku życia mogą przebywać na Konwencie 

wyłącznie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi.

2.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany ceny akre-

dytacji w dowolnej chwili, w tym ceny indywidualnej akredytacji 

na podstawie ustaleń z danym Uczestnikiem Konwentu.

2.8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy sprze-

daży akredytacji bez podania powodu.

2.9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren 

Konwentu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób 

niepełnosprawnych.

Udział w Konwencie

3.1. 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 

godziną 23:00 w dniu, w którym obowiązuje zakupiona akredy-

tacja jednodniowa.

3.2. Na terenie Konwentu mogą przebywać tylko osoby posiada-

jące stosowny identyfikator oraz pracownicy obiektu, w którym 

odbywa się Konwent. Osoby nieuprawnione do przebywania na 

terenie obiektu zostaną bezzwłocznie wyprowadzone z terenu 

Konwentu przez ochronę lub obsługę.

3.3. Identyfikatorów nie można 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.

3.4. Na terenie Konwentu należy zachować porządek i czystość 

oraz posprzątać pomieszczenia, w których się przebywało.

3.5. Samodzielne naklejanie plakatów, ogłoszeń i tym podobnych 

na terenie Konwentu bez zgody Organizatorów jest zabronione. 

Niedozwolone jest również prowadzenie sprzedaży bez posia-

dania identyfikatora wystawcy wydanego na akredytacji lub bez 

wyraźnego pozwolenia udzielonego przez Organizatorów oraz 

w miejscach niewyznaczonych przez Organizatorów.

3.6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody 

fizyczne, materialne i moralne Uczestników Konwentu. Za 
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wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą 

wyłącznie ich sprawcy.

3.7. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz wno-

szenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w 

jakiejkolwiek formie. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod 

wpływem wyżej wymienionych środków, a także zachowujące się 

w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami kultury 

oraz niestosujące się do postanowień Regulaminu mogą być usu-

nięte z terenu Konwentu oraz pozbawione prawa Uczestnictwa 

bez prawa do zwrotu akredytacji, a corpus delicti zatrzymany 

zostanie w depozycie. Palenie tytoniu i e-papierosów jest dozwo-

lone jedynie w wyznaczonej przez organizatora strefie.

3.8. Na teren Konwentu zabronione jest wnoszenie wszelkich 

niebezpiecznych przedmiotów, m.in.: broni palnej (w tym czarno-

-prochowej), materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych), 

broni białej (za wyjątkiem tzw. broni białej bezpiecznej), pisto-

letów na kulki (replik ASG) i materiałów radioaktywnych oraz 

innych przedmiotów wymienionych w ustawie z dnia 21. maja 

1999 r. o broni i amunicji. Przepis ten nie dotyczy ochrony 

oraz osób przygotowujących pokazy i prelekcje przewidziane w 

programie Konwentu, za uprzednią zgodą Organizatorów. Na 

terenie Konwentu obowiązuje zakaz chodzenia z obnażonymi 

ostrzami. Repliki ASG muszą mieć rozładowany magazynek. 

Ponadto obowiązuje zakaz kierowania lufy w kierunku ludzi i 

zwierząt (wyjątek może stanowić pozowanie do zdjęć na podsta-

wie udzielonego przez Organizatorów pozwolenia).

3.9. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz używania otwartego 

ognia.

3.10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy 

zgubione lub pozostawione bez opieki.

3.11. Każdy Uczestnik Konwentu jest zobowiązany do kul-

turalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom 

Organizatorów (w tym obsługi i ochrony obiektu, w którym 

odbywa się Konwent oraz obsługi i ochrony wyznaczonej 

przez Organizatorów). Od decyzji można odwołać się do 

Organizatorów, których decyzja jest ostateczna.

3.12. Osoba naruszająca prawo, w szczególności powodująca 

zagrożenie życia, zdrowia, napastująca innych Uczestników lub 

naruszająca ich dobra materialne, zostanie usunięta z terenu 

Konwentu bez zwrotu akredytacji, a sprawa przekazana zostanie 

odpowiednim służbom porządkowym.

 

Program oraz atrakcje podczas trwania Konwentu

4.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania 

zmian w programie Konwentu bez konieczności wcześniejszego 

ustalania z Uczestnikami; zmiany w programie nie stanowią pod-

stawy do ubiegania się o zwrot kosztów akredytacji; o zmianach 

w programie Organizatorzy będzie informować najpóźniej w 

dniu, w którym odbyć się ma dana atrakcja.

4.2. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczest-

nictwa we wszystkich konkursach i turniejach.

 

Postanowienia końcowe

5.1. Uczestnik Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie jego 

wizerunku w publikacjach poligraficznych i elektronicznych 

na potrzeby promocji Konwentu i organizującej go Fundacji 

“Historia Vita”, oraz na potrzeby relacji z Konwentu dokony-

wanej przez zaproszone media, bez ograniczeń czasowych i 

geograficznych.

5.2. Uczestnik Konwentu zgadza się na udostępnienie 

Organizatorom swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data 

urodzenia, nr dowodu tożsamości, miejscowość pochodzenia). 

Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów ewidencji 

na użytek Organizatorów i nie są udostępniane osobom trzecim. 

Administratorem danych są Organizatorzy, Uczestnikom 

Konwentu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo 

do ich poprawienia i żądania usunięcia.

5.3. Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszyst-

kich punktów niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regu-

laminu może spowodować pozbawienie prawa do uczestnictwa 

w Konwencie bez zwrotu akredytacji; nieznajomość regulaminu 

nie zwalnia od Uczestników od odpowiedzialności..

5.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulami-

nem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.

5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia 

się z opiniami wygłaszanymi przez Uczestników podczas trwania 

Konwentu.

5.6. W kwestiach spornych Organizator zastrzega sobie prawo 

do podjęcia ostatecznej decyzji.

5.7. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpre-

tacji niniejszego regulaminu Konwentu.

5.8. Niniejszy regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie inter-

netowej Konwentu oraz w punkcie akredytacyjnym podczas 

trwania Konwentu.

Regulamin
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Blok Literacki
PARTER s.2

piątek

18:00 | Magiczne światy Harry'ego Pottera 
- konkurs
Adrian "Reviaden" Tarnowski, Damian "Arli" Krempl
Konkurs wiedzy o książkach i filmach o  "Harrym 
Potterze" - pokaż, że nie jesteś mugolem! Jeśli 
znasz więcej zaklęć niż Hermiona, umiesz 
pokonać bogina lepiej niż Neville i  nie boisz się 
pająków jak Ron - przyjdź!

20:00 | Konkurs wiedzy o "Pieśni Lodu i 
Ognia" im. Rodrika Harlawa
Wicked Woodpecker of  the West
Zima nadchodzi. Stań do bezlitosnej walki, by 
dowieść, że nikt nie zna "Pieśni Lodu i Ognia" 
tak dobrze jak Ty. Zakres wymaganej wiedzy obej-
muje: pięć tomów "Pieśni Lodu i Ognia", opo-
wiadania ze zbioru "Rycerz Siedmiu Królestw", 
nowelki "Księżniczka i królowa" oraz "Książę 

łotr" i "Świat Lodu i Ognia".

SOBOTA

10:00 | Panel debiutantów - czyli jak wyjść z 
szuflady
Paneliści: Szymon "Simon Zack" Żakiewicz, Magdalena 
Kucenty, Marta Krajewska
Jakie to uczucie wydać swoją pierwszą książkę? Jak 
to jest być nominowanym do prestiżowej nagrody 
fandomu polskiego? Czym jest self-publishing? 
Piszesz opowiadania, ale nie masz odwagi, by 
udostępnić je czytelnikom? Ten panel pomoże Ci 
nabrać wiary w siebie.

11:00 | Spotkanie autorskie z Krzysztofem 
Piskorskim

11:30 | Spotkanie autorskie z Andrzejem 
Pilipiukiem

12:00 | Spotkanie autorskie z Anetą Jadowską 
i Magdaleną Babińską

12:30 | Spotkanie autorskie z Michałem 
Cholewą

13:00 | Spotkanie autorskie z Jakubem 
Ćwiekiem

14:00 | Promocja książek
Paneliści: Marta Krajewska, Michał Stonawski, Aneta 
Jadowska, Magdalena Babińska
Dlaczego niektóre książki sprzedają się jak ciepłe 
bułeczki, a inne porastają kurzem na półkach 
mimo porównywalnej treści? Promocja pełni 
ważną rolę w procesie docierania książki do 
odbiorców. Co zrobić, aby była ona skuteczna?

15:00 | Światotworzenie - praktyczny 
poradnik
Krzysztof  Piskorski
Dla wielu osób budowanie fantastycznych 
światów jest proste. Tu dajemy Lodowe Pustkowie 
Barbarzyńskich Kulturystów, tam Pradawny Las 
Zwiewnych Elfów. Krawędź wyznaczą nam ładnie 
Góry, Pod Którymi Krasnoludy Kopią Zbyt 
Głęboko. Łatwizna, prawda? Nie do końca! Żeby 
stworzyć fascynujący, nieszablonowy „setting”, 
warto zanurzyć się w kilkanaście tematów, takich 
jak: alternatywna fizyka, magia, panteony i religie, 
fizjologia życia, arkana ewolucji, geografia, topo-
grafia, antropologia, kultura materialna, architek-
tura fantastyczna, ekonomia, historia – i wiele, 
wiele innych.

17:00 | Konkurs o świecie powieści Ricka 
Riordana
Agnieszka "Drakaina" Fulińska, Aleksandra Klęczar
Konkurs poświęcony światom i bohaterom mito-
logicznych powieści Ricka Riordana. Jeżeli pamię-
tasz, czy Atena miała dzieci, kto jest rzymskim 
odpowiednikiem Hery, jaki jest ulubiony serial 
Thora i kim był ojciec Annabeth - ten konkurs 
jest dla ciebie. Będziemy pytać zarówno o mity, 
jak i o pomysły samego autora.. Pytania ukła-
dają: tłumaczka powieści Riordana (Agnieszka 
Fulińska) oraz specjalistka od mitologii wszelakich 
(Aleksandra Klęczar).
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19:00 | Panel: Motywy słowiańskie 
Paneliści: Witold Jabłoński, Andrzej Pilipiuk, Łukasz 
Malinowski
Dobrze znana jest mitologia grecka i rzymska, 
natomiast mniej - wierzenia słowiańskie. 
Tymczasem są one źródłem inspiracji i motywów, 
które są często wykorzystywane w literaturze fan-
tastycznej. W jaki sposób? I czy Światowid może 
być ciekawszy od Zeusa?

20:00 | Panel: straszne miasta
Paneliści: Krzysztof  „Korsarz” Biliński, Kazimierz 
Kyrcz Jr, Michał J. Walczak, Michał Gacek
Dlaczego miasto tak często stanowi scenerię lite-
rackiej grozy? Próba zdiagnozowania zjawiska, 
zagrożeń i perspektyw przez polskich pisarzy lite-
ratury grozy.

21:00 | Współczesna polska literatura grozy
Krzysztof  „Korsarz” Biliński
Na początku lat 90. w Polsce zapanowała moda 
na horror w literaturze. Pojawiały się książki 
autorów, którzy później stali się legendami: 
Masterton, Herbert, Wilson, Smith, Knight. 
Niestety rodzimych autorów tego gatunku nie 
było wielu. Zmienia się to obecnie, na rynku 
pojawili się tacy pisarze jak Łukasz Orbitowski, 
Stefan Darda, Magdalena Kałużyńska, Łukasz 
Radecki, Kazimierz Kyrcz, Grzegorz Gajek, 
Tomasz Siwiec, Piotr Borowiec. Tematyka ich 
książek zasługuje na szczególne zainteresowanie. 
Dlaczego? O tym usłyszycie na prelekcji.

NIEDZIELA

11:00 | Symbolika biblijna
Paweł „Zenzej” Szarek
Inny sposób patrzenia na "ukrytą część" Pisma. 
"Pieśń nad pieśniami" daje tak naprawdę przepis 
na udany związek dwojga ludzi. Co oznaczały 154 
ryby na brzegu i dlaczego Piotr je liczył?  Czym 
były i co oznaczały zasłony Salomona? Dowiesz 
się z tej prelekcji.

12:00 | Storycrafting: sztuka tworzenia fabuł
Krzysztof  Piskorski

Krótki poradnik budowania fabuł. Co wiemy o 
mechanice opowieści? Dlaczego popularne histo-
rie bywają takie podobne? Ile wcieleń ma jeden 
bohater? Kiedy autorom przydają się struktury 
mityczne? Jak plus i minus zastępują tysiąc słów? 
Po co autorowi grafy, fiszki, mindmapping? Skąd 
(i jak) kraść pomysły? Czy algorytmy kompute-
rowe poślą twórców na bezrobocie? Zabawne 
przykłady ze świata literatury, filmu oraz gier.

14:00 | Powieść okultystyczna - zarys dziejów 
gatunku
Krzysztof  „Korsarz” Biliński
Powieść okultystyczna to specyficzny gatunek lite-
racki. Dla jednych okultyzm jest mrzonką ekscen-
tryków. Dla innych wejrzeniem w istotę naszego 
życia, najwyższą prawdą. Niektórzy będą czytać 
ją jako fikcję opartą na dawnych systemach ezote-
rycznych, a inni będą poszukiwać w niej ukrytych 
odniesień do rzeczywistości. A jakie będzie Twoje 
podejście po wysłuchaniu tej prezentacji?

BLOK JUBILEUSZOWY
I PIĘTRO s. 6

PIĄTEK

18:00 | Konkurs muzyki z gier
Mikołaj „Mściwy” Mściwujewski, Paulina „Sophie” 
Markiewicz
Umiecie wymienić cały sountrack do Wiedźmina? 
Rozróżniacie 8-bitowe nuty przez sen, a główny 
motyw z Arkanoida znacie na pamięć? My nie, ale 
i tak robimy ten konkurs. Zapraszamy wszystkich: 
zarówno hardcorowych, jak i niedzielnych graczy 
do udziału.

19:00 | Dawne Imladrisy na taśmie i kasecie
Marcin „Seji” Segit, Gabriela „MidMad” Zielińska
Dawne Imladrisy w obiektywnie aparatu, w oku 
kamery, na łamach prasy oraz w pamięci organi-
zatorów i nie tylko czyli sentymentalna podróż w 
przeszłość. Organizatorzy dawnych Imladrisów 
pokażą zdjęcia i filmy, odczytają notki prasowe, 
ujawnią sekrety konwentowych informatorów 
oraz opowiedzą zajmujące anegdotki, m.in. o 
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miejscówce na teges, wypijaniu herbaty znalezio-
nej w gabinetach kadry pedagogicznej szkoły kon-
wentowej oraz o nieistniejącym konwentowym 
prysznicu. Zapraszamy!

21:00 | Złodziejskie przedszkole
Jarosław „Fox” Lis
Lisia szkoła doliniarstwa. Co trzeba mieć i umieć, 
aby żyć za cudze pieniądze.

SOBOTA

10:00 | Prezentacja Stowarzyszenia 
Krakowska Sieć Fantastyki
Agata „Avlene” Kisielewska
Przyjdź i zobacz czym zajmuje się stowarzy-
szenie Krakowska Sieć Fantastyki - organiza-
tor Lajconików, PlanSówek, Zombie Walków, 
Cyklicznych Warsztatów Modelarskich i innych. A 
może do nas dołączysz?

11:00 | Gry wideo w PRL-u
Przemysław Ciszek
Na tej prelekcji dowiecie się m.in. kto robił pierw-
sze w Polsce gry i jakie sprzęty służyły do wirtual-
nej rozrywki. Życie gracza w PRLu było naprawdę 
ciekawe - giełdy, kasety i sprzęt ściągany z NRF 
i USA. Teraz trudno sobie wyobrazić jak specy-
ficzne były to czasy.

12:00 | Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o 
Worldconie, ale baliście się zapytać
Marcin „Alqua” Kłak
Światowy Konwent Science Fiction to wydarzenie 
z długą tradycją sięgającą lat 30. XX wieku. Na 
przestrzeni lat zyskał on wielką renomę i stał się 
jednym z najważniejszych fantastycznych eventów 
w roku. Jeśli nie wiesz nic o Worldconie to przyjdź 
dowiedzieć się nieco o jego historii. Jeśli zaś wiesz 
już „z czym to się je” to odwiedź nas i posłuchaj o 
nadchodzących edycjach.

13:00 | Panel: Pisarz też człowiek
Paneliści: Andrzej Pilipiuk, Michał Cholewa, Anna 
Kańtoch, Aneta Jadowska
Życie codzienne pisarza, szczególnie takiego, 

który pisze w wolnych chwilach, nie różni się 
zbytnio od życia każdego pracującego człowieka. 
Jak wygląda proces pisania książki, gdy ma się inne 
obowiązki zawodowe lub rodzinne? Zapraszamy 
na panel, gdzie pisarze opowiedzą, jak wygląda ich 
życie na co dzień.

14:00 | Relacja z San Diego ComicCon 
Jakub Ćwiek
ComicCon to jeden z największych i najważniej-
szych konwentów miłośników komiksu, filmu i 
fantastyki na świecie, odbywający się rokrocznie w 
lipcu w kalifornijskim San Diego. Wysłuchaj relacji 
Jakuba Ćwieka z tegorocznego ComicConu.

15:00 | Dla początkujących: Koszt bycia 
fanem
Marcin ""Seji"" Segit
Bycie fanem kosztuje. Inwestujemy czas, pieniądze 
i inne zasoby. Wszystko po to, żeby rozwijać nasze 
pasje. Czy warto? Jak minimalizować koszty, mak-
symalizować zyski i czy da się wyjść na zero? O 
tym oraz o innych aspektach bycia fanem opowie 
prelegent z dwudziestoletnim stażem w fandomie.

16:00 | Co smok, a co nie smok
Kamil „Taip” Danielewicz, Mateusz „Łysy” 
Jagodziński
Prelekcja na temat różnic między smokami i stwo-
rzeniami do nich podobnymi, które często bywają 
ze smokami mylone.

17:00 | Panel: Imladris po raz XV
Marcin „Seji” Segit, Marek S. Huberath
Panel w formie otwartej dyskusji wspominkowej.

18:00 | Fakty i mity dotyczące perfum - spo-
tkanie z Klaudią Heintze z Sabbath of  Senses
Spotkanie prowadzi Szymon “Simon Zack” Żakiewicz

19:00 | Panel - Zbieranie książek
Paneliści: Paulina „Yoshiko” Lis, Kinga Eri 
Nowaczyńska, Konrad Kowalówka, Klaudia „Foka” 
Heintze 
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20:00 | Konkurs: Futurama
Marcin Levi Samojłowicz

BLOK HISTORYCZNO - FANTA-
SY 

II PIĘTRO s. 13

PIĄTEK

18:00 | Anglik wśród samurajów- niezwykła 
przygoda Williama Adamsa
Łukasz Czarnecki
William Adams to angielski podróżnik, którego 
los rzucił w roku 1600 do Japonii, gdzie stał się 
świadkiem podporządkowania sobie kraju przez 
Tokugawę Ieyasu. W późniejszych latach Anglik 
stał się zaufanym doradcą szoguna i został samu-
rajem. Jego przygody stały się inspiracją dla 
powieści ,,Shogun” i nakręconego na jej podsta-
wie serialu z Richardem Chamberlainem.

19:00 | Galicja - nieoczywiste inspiracje 
steampunku
„Mendosław” 
Galicja - najbiedniejszy region imperium 
Habsburgów był pełen kontrastów. Obok słabo 
rozwiniętego tradycyjnego rolnictwa powstawały 
konsorcja zakładów przemysłowych budujące 
wielkie konstrukcje mostów i hal dworcowych. 
Zagłębie naftowe, strajki wybuchające z powodu 
obaw przed maszynami, improwizowane pojazdy 
opancerzone, a nawet w pełni zelektryfikowana 
fabryka wody sodowej to zapomniane przemy-
słowe dziedzictwo Galicji, które poznacie na 
prelekcji. 

20:00 | Stalin - rewolucjonista, wódz, zbrod-
niarz, ikona
Marcin Strzyżewski
Jak krwawy tyran doszedł do władzy, jak rządził 
i jak zmierzał do światowej rewolucji? Dlaczego 
potrzebna była kolektywizacja i wielka czystka? 
Jaką rolę odegrał Stalin w wybuchu II wojny świa-
towej? I najważniejsze pytanie - co Stalin oznacza 
dla współczesnych Rosjan?

21:00 | Gladiatorzy – od Starożytności po 
areny XXI wieku
Szymon „Simon Zack” Żakiewicz
Oglądanie zmagań walczących ludzi od zarania 
dziejów ma swoje miejsce w kulturze i rozrywce. 
Kim byli najsłynniejsi wojownicy starożytnego 
Rzymu? Czy każdą walkę toczyli na śmierć i życie? 
Jakiej broni używali? Czy byli niewolnikami? Czy 
ich zmagania odeszły w zapomnienie wraz z upad-
kiem Imperium, a może herosi wciąż trenują, a 
technologia przyszłości wzniesie im nowe, jeszcze 
wspanialsze areny?

SOBOTA

10:00 | Z życia żaków obrazy - o tradycjach 
studenckich
Mateusz „Jezus” Tomczyk
Studenci to plaga dręcząca większe ośrodki miej-
skie Europy od wielu wieków. Jak wyglądały 
dawne tradycje studenckie? Jak przebiegała nauka 
dawnych studentów? Czy imprezowali i uczyli się 
tak jak dziś? 

11:00 | Koncepcja zła w Śródziemiu J.R.R. 
Tolkiena.
„Vanadu” 
Przeszło sto lat przed narodzinami Tolkiena 
Edmund Burke napisał: “Aby zło zatriumfowało, 
wystarczy, by dobry człowiek niczego nie robił”. 
To stwierdzenie oddaje fundament istnienia 
całego Śródziemia. Zło to nie tylko potwory, orki 
i czarnoksiężnicy. To wszyscy, którzy ze strachu 
ustąpili pola. To ci, którzy wsparli mrok z lęku 
lub po to, by rozegrać własne waśnie. To wielcy 
rycerze, urzędnicy, władcy i mędrcy. To rolnicy i 
żebracy. Poznaj wszystkie barwy zła Śródziemia. 

12:00 | TOP 10 czarnych charakterów 
fantastyki
Szymon „Simon Zack” Żakiewicz
Są mroczni, są źli, są wyraziści i jakże często 
kradną show protagonistom. Czarne charaktery 
fantastyki książkowej, filmowej, serialowej. Które 
najbardziej zapadły nam w pamięć? Z którymi się 
utożsamiamy, których zaprosilibyśmy do domu na 
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obiad? Którym bez wahania oddalibyśmy się pod 
rozkazy? Od ikon i legend po tych mniej znanych, 
ale wartych poznania. 

13:00 | Demonologia stosowana
Artur „Dzikowy” Olchowy
Skąd się wzięły topichy, kłobuki i zmory? Jakie 
demony i dlaczego zasiedlają dzisiejsze miasta, 
a jakie zniknęły z folkloru? Jak udomowić 
kłobuka? Wszystko to na przykładzie demonolo-
gii mazurskiej.  

14:00 | Karmiciel kruków
Łukasz Malinowski
Będzie to opowieść o drengu. Kim był ten wikiń-
ski wojownik, który stał się postrachem Europy 
między IX a XI wiekiem? Zapraszam wszyst-
kich, którzy choć raz w życiu marzyli o zostaniu 
barbarzyńcą!

15:00 | Fantastyczny świat Słowian
Witold Jabłoński
Mityczna historia albo historia mitu. Witold 
Jabłoński, autor cyklu "Słowiańska Apokalipsa" 
("Słowo i miecz", "Ślepy demon"), opowie 
o mniej lub bardziej fantastycznych wizjach 
Słowiańszczyzny w dziełach swych poprzedni-
ków, również tych niemal nieznanych i niesłusz-
nie zapomnianych, jak "Baśń nad baśniami" 
Wojciecha Dzieduszyckiego. 

16:00 | Austerlitz
Michał Cholewa, Piotr “PWC” Cholewa
Przed Wami bitwa trzech cesarzy! Perła roku 1805! 
Morawy Mayhem! W lewym narożniku Napoleon 
„Cesarz wszystkich Francuzów” Bonaparte, po 
zwycięstwie w Ulm, głodny krwi koalicyjnej! W 
prawym narożniku Kutuzow i Liechtenstein, duma 
III koalicji, odpowiednio reprezentujący dwóch 
pozostałych cesarzy – Rosji i Austrii! Tę zapowia-
dającą się na pojedynek dekady walkę relacjonować 
będą dla Was Michał i Piotr W. Cholewowie.

18:00 | Magia w folklorze
Artur „Dzikowy” Olchowy

Postaram się pokrótce przedstawić mazurskiego 
chłopa posługującego się magią i mieszającego 
wierzenia pruskie pierwotnych mieszkańców 
tych rejonów z wierzeniami katolickimi osadni-
ków z Mazowsza oraz luterańskimi przybyszów 
z Niemiec. Taki to był na Mazurach bałagan. 
Wszystko zgodnie z zasadą „Panu Bogu świeczkę, 
a diabłu dwie”.

19:00 | Fantastyka w literaturze rosyjskiej
Marcin Strzyżewski
Od upiorów i smoka Gorynycza do uniwersum 
Metro - zapraszam na szybką podróż po fantastycz-
nych światach wschodnich kuzynów z zestawem 
rekomendacji lektur ciekawych i wartych polecenia.

20:00 | Czy nieśmiertelność da się przeżyć?
Adam Jarmuła
Od filozoficznej strony postaram się omówić 
temat nieśmiertelności oraz czy nieśmiertelność 
byłaby dla nas (ludzi) atrakcyjna.

21:00 | Ale głupi ci Rzymianie! - o Celtach i 
druidach
Mateusz „Jezus” Tomczyk
Pamiętasz komiks o Asteriksie i jego przygodach? 
Zapraszam na wykład o dawnej religii Celtów i 
celtyckiej warstwie kapłańskiej - druidach. Jakich 
bogów czcili, w co wierzyli, czy naprawdę składali 
ofiary z ludzi? Może chcesz posłuchać o herosach, 
przy których grecki Herakles całkiem wymięka?

NIEDZIELA

11:00 | Wojna światowa VII wieku, czyli 
Herakliusz kontra Chosroes
Łukasz Czarnecki
W latach 602-628 na Bliskim Wschodzie toczyły 
się tytaniczne zmagania pomiędzy dwoma wiel-
kimi imperiami: Bizancjum i Persją. Kluczową rolę 
w wydarzeniach, które po zdobyciu przez Persów 
Jerozolimy przyjęły postać świętej wojny chrześci-
jaństwa odgrywali bizantyński cesarz Herakliusz i 
perski król Chosroes II. Tego pierwszego średnio-
wieczni krzyżowcy uznali za swego duchowego 
patrona, zaś  w XX wieku rosyjski historyk Lew 
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Gumilow nazwał jego walkę “wojną światową VII 
wieku".

12:00 | Historia piractwa: część pierwsza. Na 
starożytnych wodach.
"Vanadu"
Posłuchaj o inwazji Ludów Morza, która starła 
na proch całe imperia, o pirackich statkach epoki 
brązu i żelaza. Dowiedz się, co o piratach pisał 
Herodot, poznaj historię królowej Iliryjskich 
piratów i szczegóły uwięzienia Juliusza Cezara, 
Dowiedz się wszystkiego o wyprawie Pompejusza 
przeciw piratom Cylicji. Pirackie ciekawostki 
epoki starożytnej.

13:00 | Stereotypy o fantastycznych rasach
Kamil "Taip" Danielewicz, Mateusz "Łysy" Jagodziński
Mamy zamiar opowiedzieć z czego wynikają  ste-
reotypy, skąd się wzięły i czym skutkują.Orki, 
które zawsze są złe, elfy - zarozumiałe, a krasno-
ludy - samolubne. Przedstawimy jak by wyglądało 
fantasy bez stereotypów.

14:00 | "The flower of  battle" - 14 century 
fighting techniques
Nikola Stjelja [ARMA-PL]
In the fourteen century there is only war. City 
against city, kingdom against kingdom. The north 
of  Italy was a chesspool of  mercenaries, soldiers 
and whores, all thrown into a malestorm of  vio-
lence, rape and murder. To be a man-at-arms at 
these times one had to be tough, smart and had 
a good suit of  armor. As a soldier in one of  the 
many engagements spreading throughout the 
region, they were always on the lookout for an 
edge against enemies

BLOK NAUKOWY i SCIENCE-FIC-
TION

PIĘTRO II s. 18

PIĄTEK

18:00 | Z Doktorem wśród stworów
Agata „Lakhy” Kiełtyka
Jeśli kiedykolwiek zastanawiało cię jak wyglądał 

pierwszy Dalek lub czym straszono się przed erą 
wszędobylskiego CGI - na tej prelekcji znajdziesz 
odpowiedź.

19:00 | Gwiezdne wojny okiem fizyka
Tomasz „Toma” Pięta
Na prelekcji przedstawione zostaną przemyślenia 
oraz analizy dotyczące urządzeń, które możemy 
zauważyć podczas oglądania Gwiezdnych wojen, 
ze szczególnym uwzględnieniem ich techniczno-
-naukowej podstawy działania. Oprócz wykazania 
ewidentnych błędów filmowców zostaną zapro-
ponowane realizacje niektórych pomysłów na 
konstrukcję broni czy pojazdów.

20:00 | Star Wars: Łotr 1 - oczekiwania i 
obawy, wszystko to, o czym chcecie dyskuto-
wać przed premierą filmu.
[Legion 501]

21:00 | Ofensywa Filmowa Disneya
Marcin Przewięźlikowski
Od czasu przejęcia marki Star Wars 4 lata temu Disney 
ochoczo zabrał się do pracy i przygotowuje już kilka 
filmów osadzonych w tym uniwersum. Dowiedzcie 
się czego możemy się po nich spodziewać!

SOBOTA

10:00 | Kamera! Akcja! Fantasy!
Dawid „Free” Gąsiorowski, Bartłomiej „Zahlu” 
Zalewski
Spod filmowej Łodzi bez Pavulonu jeźdźcy apo-
kalipsy zapraszają na starcie: Batman vs. kleryk 
John Preston. Dziesiątki kategorii, setki pytań. 
Zapraszamy na konkurs fanów produkcji filmo-
wych fantasy i science fiction.

12:00 | Bombowa wiedzówka o Kapitanie 
Bombie (16+)
“Xel”
Czołem gwiezdni rekruci! Jeśli wiecie jak wygląda 
proces wydalniczy skurwola, gdzie jest minerał 
albo jaki stopień ma chorąży Głuś - Sebek zapra-
sza Was na wspaniały konkurs wiedzowy! Jeśli 
natomiast nie wiecie.. To i tak zapraszamy... Tfu!
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Z uwagi na treść niektórych pytań, wstęp 
od 16+ lub z prawnym opiekunem, na jego 
odpowiedzialność.

14:00 | Debata oksfordzka: Star Wars vs Star 
Trek
Odwieczny spór Star Wars vs Star Trek. Twoje 
zdanie się liczy. Wysłuchaj opinii i zagłosuj!

15:00 | Teleportacja kwantowa tam i z 
powrotem.
Piotr Gawron
Chcesz wiedzieć czym różni się teleportacja kwan-
towa od klasycznej?
Czy telepatia jest możliwa? Jak działają komputery 
kwantowe? Co to jest kryptografia kwantowa? 
Przyjdź, jeśli chcesz zrozumieć jak świat jest fascy-
nująco zadziwiający i jak możemy to wykorzystać.

16:00 | Tworzenie drugiej Ziemi - słów kilka 
o terraformacji
 „Astraph”
Toksyczne opary Wenus, smagane burzami pia-
skowymi pustynie Marsa, napromieniowane 
lodowe pustkowie Europy - czy kiedykolwiek 
staną się zdatne do życia? Oczywiście nie same z 
siebie - nowy dom pośród gwiazd ludzkość będzie 
musiała sobie sama zbudować. Ale czy jest to w 
ogóle możliwe? 

17:00 | Kiedy algorytm może zabić?
Piotr Gawron
Komputery współcześnie podejmują decyzje w 
sposób coraz bardziej autonomiczny. Etyka nie 
jest obszarem wiedzy, który podlega prostemu 
skodyfikowaniu. Jednak wciąż tworzymy algo-
rytmy, które będą musiały rozwiązywać za nas 
problemy etyczne.
Musimy wspólnie zastanowić się jak konstruować 
takie algorytmy i co może się stać jeżeli popełnimy 
błędy. Jak wielu może zginąć?

18:00 | Ziemie poza Ziemią
“Astraph”
Każdego roku naukowcy ogłaszają odkrycie 

kolejnych planet pozasłonecznych. Ile prawdy jest w 
obiegających media co jakiś czas sensacyjnych infor-
macjach o odkryciu drugiej Ziemi? Czym są planety 
żelazne i węglowe? Czy superziemia musi przypomi-
nać naszą planetę? I wreszcie, co ma Złotowłosa do 
Keplera? Zapnijcie pasy i przygotujcie się na krótką 
wyprawę poprzez bezmiar Kosmosu!

19:00 | Whoviański konkurs obrazkowy
Magdalena „Lierre” Stonawska, Loë Gingerstorm
Konkurs whoviańskiego ogarnięcia: nie zapytamy 
cię o nazwiska reżyserów klasycznych odcinków, 
nie każemy wymieniać szczegółów różniących 
poszczególne typy TARDIS i wszystkich typów 
Daleków... po prostu pokażemy ci obrazek.

21:00 | Sny, koszmary, horror 
Konrad Szybka
Co nas straszy? Dlaczego boimy się rzeczy, które w 
istocie nam nie zagrażają? Gdzie potrafi się zatrzeć 
granica między jawą i snem? Prelekcja będzie doty-
czyć analizy tego, co postrzegamy jako straszne. Jak 
wiele można wyciągnąć ze snów i swoich osobi-
stych lęków tworząc horror? Jak wiele z tych pomy-
słów wykorzystują gry o tej tematyce.

NIEDZIELA 

11:00 | Postpłciowość w literaturze 
science-fiction
Anna „An-Nah” Łagan
Co autorzy science-fiction piszą o przyszłości, 
w której męskość i żeńskość przestaną być obo-
wiązkowe, a gender zawładnie (wszech)światem? 
Dlaczego przekraczanie granic płci jest intere-
sujące z punktu widzenia kultury i literatury? Co 
obecność wątków zacierania się granic między 
płciami w fikcji może nam powiedzieć o naszym 
społeczeństwie? Analiza kilku ciekawych przykła-
dów z perspektywy fanowskiej i antropologicznej.

12:00 | Augmentacja cybernetyczna, supre-
macja, człowiek doskonały
Dorota „Draco” Piskorska-Dudek
Celem panelu jest przybliżenie kwestii zaawansowa-
nej protetyki oraz technologii jej towarzyszących. 
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Odpowiemy sobie na kilka pytań dotyczących 
granic ulepszania, kwestii połączeń ciało-maszyna 
oraz zasilania protez. Spojrzymy także w przyszłość 
i w to, co może nam ona nam przynieść.

13:00 | Zrobię ci z TARDIS jesień 
średniowiecza!
Stefan „Ecthelion” Bocheński
Dlaczego średniowiecze w „Doktorze Who” 
wygląda jak wyjęte z gry RPG? Jak pogodzić 
wysoko zaawansowaną technologię z magią i 
smokami? Rycerze-roboty, król Artur na statku 
kosmicznym, galaktyczne komando Odyna kontra 
wikingowie – na przykładach czterech klasycz-
nych historii oraz dwóch odcinków z Dwunastym 
Doktorem pokażę Wam, że również fan fantasy 
znajdzie coś dla siebie w naszym ulubionym bry-
tyjskim serialu science fiction.

14:00 | A kiedy spadną bomby
Dexter Freliga
Je***, to je*** - ale temat warto drążyć. Powiem, 
jak żyć - zapewnić sobie napitek, strawę i schro-
nienie. Jak zamachać rękoma, by postawić kolegę 
na nogi. Jak zrobić owocowy kompot mając tylko 
portfel. Wszystko z lekkim przymrużeniem oka – 
wszak śmierć świata to dopiero początek zabawy.

BLOK POPKULTURALNY
II PIĘTRO s. 15

PIĄTEK

18:00 | Co jest po drugiej stronie? Analiza 
miniserialu “Over the Garden Wall”.
Konrad „Harry” Mrozik
“Over the Garden Wall” to animowany minise-
rial nagrodzony Nagrodą Emmy i wyemitowany 
w 2014 roku w Cartoon Network. Twórcą tego 
majstersztyku jest Patrick "Pat" McHale, odpowie-
dzialny także za “Porę na Przygodę”. Na tej pre-
lekcji dogłębnie zanalizujemy intertekstualność i 
niezwykłą fabułę tego utworu, dlatego uprzedzam 
o możliwym pojawieniu się spojlerów.

19:00 | Itadakimasu! Czyli jedzenie po 

azjatycku
Weronika „Ryuumei” Słabosz
Czy w Azji jada się wyłącznie sushi, sajgonki i 
zupki chińskie? Nie! Zapraszam na prelekcję o 
tym, co w Azji zastępuje polskiego schaboszczaka.

20:00 | Inspiracje literaturą fantastyczną w 
muzyce
Krzysztof  „Korsarz” Biliński
Inspiracje literaturą fantastyczną w muzyce są 
ogromne. Współcześnie najbardziej widać je w 
szeroko pojętej muzyce rockowej i elektronicznej. 
Jeśli spojrzeć na to z dystansu, można zauważyć, 
że najwięcej inspiracji muzycy czerpią z literatury 
fantasy i horroru.

SOBOTA

10:00 | W to nie pogramy - o anulowanych 
grach Star Wars
Paweł „Owen krk” Pawlak
Prawdopodobnie żadna inna marka nie doczekała 
się tylu projektów, które nie ujrzały światła dzien-
nego, co Gwiezdne Wojny.. Niejednokrotnie były 
one przecież ukończone! W prezentacji przyjrzę 
się tym mitycznym produktom od potwierdzo-
nych informacji na ich temat zaczynając, na plot-
kach kończąc i zweryfikuję, czy jest czego żałować.

11:00 | Kontrterrorystyczne przedszkole
 Jakub „Link” Leszczowski
Krótka opowieść o tym, jak złapać brzydkich 
chłopców. Jak i kto robi to w Polsce. Będzie o 
broni (z umiarem), o szybkich samochodach (sort 
of) i dzielnych dziewczynach i chłopakach, którzy 
wykonują naprawdę ciężką pracę.

12:00 | Polska Liga Niezwykłych 
Dżentelmenów
Krzysztof  Piskorski
Epoka wiktoriańska i dziewiętnastowieczna litera-
tura dały światu tyle ciekawych postaci, że Alan 
Moore nie miał problemu ze skompletowaniem 
swojej Ligi Niezwykłych Dżentelmenów, a wyko-
rzystani przez niego bohaterowie przewijali się 
wiele razy w filmach, serialach i grach.
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Czy Polska ma szansę im kogoś przeciwstawić? 
Czy podobną supergrupę da się stworzyć z boha-
terów naszej XIX–wiecznej historii oraz literatury?

13:00 | One Small Step: Przełomowe seriale 
fantastyczne
Agnieszka „Aeth” Jędrzejczyk, Marcin „Seji” Segit
Podczas prelekcji omówimy i pokażemy seriale, 
które zmieniły telewizję, czy to małymi krokami, 
czy też robiąc prawdziwą rewolucję.

15:00 | W blasku zielonego ekranu - 
Hollywood vs. komputery
Michał “MFX” Lisiecki
Co może być dla filmowców trudniejsze do reali-
zacji na ekranie od epickich bitew, walk kosmicz-
nych i wielkich potworów? Nie wiem, może... 
pokazanie kopiowania plików na dysku? Witajcie 
w świecie hollywoodzkich komputerów. Świecie 
gdzie hakerzy wstukują polecenia z prędkością 
światła nie używając przy tym spacji ani entera, 
gigabajty danych wysyłają się w ciągu sekundy 
do wszystkich komputerów na świecie naraz, a 
każde zabezpieczenie można pokonać komendą 
„OVERRIDE”. Podczas prelekcji poznacie naj-
popularniejsze komputerowe klisze, uproszcze-
nia i błędy obecne w filmach. Dowiecie się też 
jakie wyzwania stają przed reżyserami próbują-
cymi  uczynić komputer częścią fabuły, dlaczego 
sprawia to tyle trudności, oraz jak można próbo-
wać je pokonać.

17:00 | Mad Max - postapokaliptyczne uni-
wersum Georga Millera
Szymon „Simon Zack” Żakiewicz
V8! V8! To nie będzie zwykła prelekcja, to będzie 
wysokooktanowa dawka uwielbienia dla uniwer-
sum Mad Maxa. Opowiem Wam wszystko, co 
wiem o postapokaliptycznym świecie wykreowa-
nym przez Millera. Kulisy kręcenia filmów, cieka-
wostki, zajawki, przede wszystkim jednak hołd dla 
reżysera, który działa na najwyższych obrotach od 
pierwszej do ostatniej minuty.

18:00 | Świat Steven Universe

„Katye Halfling”
Podczas tej prezentacji postaram się wyjaśnić 
czym jest Steven Universe, będzie to doskonałe 
wprowadzenie dla każdego, kto szuka lekkiej 
kreskówki, niosącej głębszą treść. Przyjrzymy się 
postaciom, światu i postaramy się odpowiedzieć 
na pytanie: czym jest Steven Universe i czemu jest 
tak popularny.

19:00 | Jak przetrwać na ulicy
Paweł „Zenzej” Szarek
Mity i fakty na temat walki ulicznej, gdzie i jak jeść, 
gdzie i jak spać? Jakie przedmioty codziennego 
użytku można wykorzystać (czapka, plecak itp.) i 
w jaki sposób?

20:00 | Bromance - jak filmowe duety wytrzy-
mują próbę czasu
Szymon „Simon Zack” Żakiewicz
Od Miami Vice po Almost Human - niezapo-
mniane duety pojawiają się w kinie od niepamięt-
nych czasów. Co powoduje, że tak często trafiają 
w gusta widzów? A może wprost przeciwnie, 
może ich czas mija? Przyjrzyjmy się perełkom 
gatunku, podyskutujmy o mocnych i słabych 
stronach filmowego bromance’u. Dobra zabawa 
gwarantowana.

21:00 | Konkurs: Mass Effect
Marcin Levi Samojłowicz

NIEDZIELA

11:00 | Subiektywny i nieuczciwy konkurs 
fantastyki filmowej.
Piotr „Surykat” Grajpel
Jeśli uważasz, że filmowa fantastyka to nie tylko 
Odyseja Kosmiczna i jesteś w stanie zmierzyć się z 
pokręconymi pytaniami - zapraszam. Niezależnie 
od poziomu trudności wszystkie pytania warte są 
jeden punkt. Wiedzówka, kadry, muzyka i dzikie 
tańce.

13:00 | Konkurs wiedzy o polskiej branży 
gier wideo
Piotr „Diabeł” Skorok, Krzysztof  „Draug” Mysiak
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Wiesz kto jako pierwszy tworzył komputerową 
adaptację Wiedźmina? Znasz tytuł najstarszego 
polskiego pisma o grach? Potrafisz rzucać cytatami 
z Franko? Do tego znasz trailery i soundtracki 
rodzimych tytułów? Jeśli tak - przyjdź i sprawdź 
się w konkursie o polskiej branży gier wideo. 
Może uda Ci się... nie odpaść w eliminacjach.

BLOK RPG-GRY
II PIĘTRO s. 14

PIĄTEK

18:00 | Powrót Żołnierzy Zagłady
Krzysztof  „Jaxa” Rudek
W czasach gdy nikt w Polsce nie słyszał o die-
selpunku dzięki karciance Doomtrooper i bitew-
niakowi Warzone trafiły do Polski “Kroniki 
Mutantów”. Dziś po prawie 20 latach wydaw-
nictwo Modiphius postanowiło przypomnieć 
to wspaniałe uniwersum. Czym są “Kroniki 
Mutantów”? Czy się zestarzały po dwudziestu 
latach? Czy da się w nie grać? Jak działa pro-
mowana przez Modiphiusa mechanika 2D20? 
Tych i innych rzeczy dowiecie się na prelekcji o 
“Kronikach Mutantów”! Po prelekcji przewi-
dziana jest sesja “Ranna lwica” - zapisy na prelek-
cji u prelegenta lub w punkcie info.

19:00 | Lekkość prowadzenia: Studium 
(NIE)przygotowania sesji
Krzysztof  “Krzyś” Bernacki
Mistrz Gry z definicji jest stworzeniem leniwym. 
Tak, Ty też. Tylko jeszcze tego nie wiesz. 
Spokojnie, wytłumaczę Ci to jasno. Przyjdź, 
posłuchaj, opowiem jak nie przepracować się przy 
przygotowaniu sesji. Jak napisać scenariusz, by 
uniknąć przerostu formy nad treścią. Jakie nawyki 
w sobie wyrobić, by prowadziło się lekko, przy-
jemnie i bezstresowo. Jak być erpegowym leniem i 
dobrze się przy tym bawić!

20:00 | Światotworzenie: Fantasy Bez 
Średniowiecza
Wojciech „Drejk” Gruchała
Nie każdy świat fantasy musi być kalką 

średniowiecza. Przyjdź, usiądź i posłuchaj jak 
oddalić się od pseudośredniowiecznej sztampy. 

21:00 | Polska branża gier trudne początki, 
pierwsze sukcesy i raport ze stanu obecnego
Marcin Strzyżewski
Polskie gry wideo szturmem wzięły świat. Droga 
od Electro Body i Lwa Leona do Wiedźmina i 
Dying Light trwała ponad 20 lat, czas przyjrzeć się 
przeszłości i przyszłości branży.

SOBOTA

10:00 | Poczatki gier fabularnych
Marcin „Seji” Segit
Gary Gygax, Dave Arneson i geneza gier fabular-
nych. Opowiem o początkach hobby i branży oraz 
o roli wojen napoleońskich w powstaniu tej formy 
rozrywki.

11:00 | Earthdawn w pigułce, czyli o fantasy 
już-nie-tak-postapo. Prezentacja czwartej 
edycji
Michał „Kosmit” Kosmala
Na początku był... Shadowrun. Świat technologii, 
w którym obudziła się magia. Nim jednak nastał 
Szósty Świat, nim zaczęła się nasza nudna pozba-
wiona magii Piąta Era panował Wiek Legend. Po 
skończonym Pogromie bohaterowie odzyskiwali 
ziemię kawałek po kawałku. Teraz, gdy udało się 
już wyjść na powierzchnię zaczyna się gra o bez-
pieczną przyszłość. Jeżeli kaer, Thera, Pogrom, 
Horrory, albo chociaż Shadowrun brzmią 
znajomo - zapraszam do posłuchania o tym świet-
nym systemie.

12:00 | Rysowanie w sieci
Paneliści: Ilona „Kobieta-Ślimak” Myszkowska, Beata 
„Ari” Smugaj, Marianna „GreyCat” Maśnik
Rysowanie śmiesznych, uroczych, zabawnych 
rysunków w internecie to praca na pełny etat. Jak 
się do tego przygotować? Jak wygląda przerzuca-
nie pomysłu z głowy do internetu i dlaczego lisy? 
W panelu biorą udział 3 znane web-rysowniczki.
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13:00 | Graj ciałem - szczypta larpowania na 
sesji
Jan „Rin” Jakubowski
Mimo postępujących zmian w RPGowym fando-
mie dalej powszechne są stereotypy sesji: gracze i 
mistrz gry siedzący przy stole, rzucający kostkami 
i wertujący niezliczone tabele. Rozmowy między 
postaciami prowadzone bez gestykulacji, nadal 
przy stole. Stawię czoła tym stereotypom i powiem 
„można inaczej”. Nie stwierdzam, że ten sposób 
grania w RPGi jest zły, bo nie jest, ale spróbuję 
zaproponować nieco inne, bardziej larpowe i 
dynamiczne spojrzenie na przebieg sesji. Dziś 
odstawimy stół pod ścianę, wstaniemy z krzeseł, 
rozprostujemy kości. Dziś zagramy całym ciałem 
i nie tylko wyobrazimy sobie nasze postacie, ale i 
poczujemy je. LARPowcy to nie tylko zgraja ludzi 
przebierających się za gobliny, ci ludzie mają sporo 
dobrych pomysłów.

14:00 | Graj Grozą!
Marysia „Merry” Piątkowska [Graj Kolektyw]
Poradnik jak prowadzić sesje grozy. Będą ciekawi 
NPCe, sztuczki i triki, wywoływanie emocji i tym 
podobne.

15:00 | Jak utrzymać napięcie na sesji
Kamil „Kisiel” Kisielewski [Krakowska Sieć Fantastyki 
i Grupa Twierdza]
Pamiętacie jak przygotowaliście – w waszym 
wyobrażeniu – najlepszą sesję życia, a potem… 
cóż, okazała się rozczarowaniem, kiedy gracze 
wynudzili się jak mopsy? Pora na kilka sztuczek, 
które sprawią, że już nigdy się to wam nie przy-
darzy. Prelekcja przygotowana przez kadrowicza 
obozów młodzieżowych Twierdza Fantastyki, z 
częścią warsztatową.

17:00 | Graj Muzyką - warsztaty
Jakub "Hobbit" Wojtko [Graj Kolektyw]
Warsztaty improwizacji pod muzykę i o zastoso-
waniu muzyki na sesjach.

19:00 | Graj akcją
 Jakub "Hobbit" Wojtko  [Graj Kolektyw]

Prowadzenie dynamicznych scen podczas 
sesji. Emocje w grze czyli walka oraz konflikty 
społeczne.

20:00 | Jak być wysokooktanowym graczem? 
- panel dyskusyjny 
Paneliści: Weronika “Mau” Rędziniak, Zbigniew 
“Mars” Miszewski, Jan “Rin” Jakubowski; moderacja 
Krzysztof  “Krzyś” Bernacki
Tysiące godzin prelekcji poświęcono już Mistrzom 
Gry. A gracze? A to właśnie gracze są dla sesji jak 
paliwo dla amerykańskiego osiemnastokołowca. 
Niełatwo jednak być wysokooktanowym graczem 
- pozytywne działania na sesji wymagają destylacji, 
a negatywne filtracji. Jak je rozpoznać? Jak wcisnąć 
narracyjny gaz do metagrowej dechy, nie rozbija-
jąc się na zakrętach immersji? Jak zdobyć medal za 
“teamwork” i być MVP - Most Valuable Player? 
Jak stać się prawdziwym podtlenkiem azotu 
dla współgraczy i Mistrza Gry i pociągnąć sesję 
autostradą ku fabularnej vallhali? Nad tymi oraz 
wieloma innymi pytaniami będziemy dyskutowali 
w gronie doświadczonych Graczy i Mistrzów Gry. 

21:00 | „Prawo i chaos. Dobro i zło.” - O 
DnD'kowych charakterach.
David „Makao” Mihok
W rękach wprawnego mistrza charaktery są bar-
dziej „apetizerem”, niż kaftanem ograniczającym 
graczy. Wielu na nie narzeka i wyśmiewa je, nawet 
nie znając “pełnych” zasad z podręczników DnD. 
Ja jednak je uwielbiam, w końcu - były częścią np. 
serii „Baldur's Gate” czy „PS:Torment” i nikt nie 
narzekał. Czemu je uwielbiam? Dlaczego i jak je 
wykorzystuję na sesjach? Postaram się opowie-
dzieć o charakterach z mojego punktu widzenia i 
przekonać was, że warto rozważyć wprowadzenie 
tej mechaniki na sesję.

NIEDZIELA

11:00 | Kosmologia Zwojów Starożytnych - o 
serii The Elder Scrolls
Mateusz „Jezus” Tomczyk
Graliście w Skyrima, Obliviona, a może jeszcze 
w starego, dobrego Morrowinda? Chcielibyście 
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się dowiedzieć o co toczyły się w nich zmagania? 
Zapraszam na prelekcję o tym, jak wygląda kosmo-
logia przedstawionego tam świata - bogowie, 
system magii, struktura wszechświata. 

12:00 | 15 lat serii Gothic oczami polskiego 
fana
Stanisław „Sear” Słodyczka
Minęło już 15 lat od czasu, kiedy Gothic ukazał 
się po raz pierwszy. Na tej prelekcji chciałbym 
przedstawić ten czas widziany oczami polskiego 
fana serii.

13:00 | Gry w Mongolii
Paulina Bednarska
Jakie kości warto zostawić po obiedzie, do czego 
służą kozie bobki i co jeszcze wynalazł Czyngis 
Chan, czyli o grach w kulturze mongolskiej.

14:00 | W co grywał Han Solo? - czyli gry w 
świecie Gwiezdnych Wojen
Alina „Nomi” Bębenek
Najbardziej popularne gry ze świata Gwiezdnych 
Wojen, w które grywali m.in. Han Solo czy Lando 
Calrissian. Poznaj zasady takich gier jak sabak i 
dejarik, stawki o jakie grano i przy okazji dowiedz 
się, jak Sokół Millenium dostał się w posiadanie 
Hana Solo, a na zakończenie sam wciel się w jego 
rolę i spróbuj swoich sił w karcianej rozgrywce.

BLOK WARSZTATOWO-LARPO-
WY

PIWNICA (STOŁÓWKA)

PIĄTEK

18.00 | LARP: Po drugiej stronie lustra
Ania Oborska [Creatio Ex Nihilo]
Strażnik Książek zaginął, a bohaterowie znaleźli 
się w przestrzeni realnego świata. Ponadto trafili 
nie do swoich opowieści. Wszystko zaczyna się 
mieszać, a bajki i baśnie zaczynają zapisywać się 
na nowo zmieniając oblicze realnego świata. Czy 
ktoś jest w stanie odwrócić ten bieg? I gdzie jest 
Strażnik Książek? 

Liczba uczestników: 12 osób (6 kobiet i 6 męźczyzn)
Czas trwania: do 5 godzin
Zapisy i więcej informacji w punkcie info na I 
piętrze.

SOBOTA

10:00 | LARP II: Witamy w Crac Vale
Ania “An-Nah” Łagan [Larpownia.pl]
W październiku spokojne miasteczko Crac Vale 
ożywia się, kiedy ze wszystkich stron świata zjeż-
dżają się na doroczne spotkanie ludzie tropiący 
nierozwiązane zagadki i tajemnicze spiski. W tym 
ustronnym miejscu, w starym hotelu, który sam z 
siebie kryje – ponoć – niejedną tajemnicę, z dala 
od wszechobecnych kamer i podsłuchującego 
NWO uczestnicy zjazdu wymieniają się najnow-
szymi odkryciami… przynajmniej na tyle, na ile 
ufają sobie nawzajem.
Zapisy w punkcie info na I piętrze.

14:30 | Warsztaty zabawkarskie 
Wiewiur [Pracownia Wiewiur]
Warsztaty zaczną się krótkim wykładem o pro-
jektowaniu zabawek i problemach na jakie naty-
kają się projektanci. W części praktycznej będzie 
można wykonać samodzielnie jedną z wybra-
nych zabawek oraz zapoznać się z metodami ich 
wykańczania. 
Ilość miejsc ograniczona (15 osób). Zapisy w 
punkcie info na I piętrze. Dzieci poniżej 5 lat 
mogą uczestniczyć w warsztatach tylko pod 
opieką osoby dorosłej.

18:00 | LARP III: Mała Norymberga
Stanisław „Sear” Słodyczka
Larp opowiadający o byłych pracownikach biura 
na Tiergartenstraße 4, które było odpowiedzialne 
za akcję T4 czyli za masowy mord osób niepełno-
sprawnych w nazistowskich Niemczech w latach 
1939-1944. Gracze wcielą się w te postacie 60 
lat po wojnie. Podczas gry wykorzystane zostaną 
materiały z Akcji T4, które nie są kontrower-
syjne, jednak odradzam udział graczom wrażli-
wym na ten temat/ te kwestie. Grę poprzedzają 
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obowiązkowe warsztaty. Jest to larp narratywi-
styczny z małą ilością akcji.
Zapisy w punkcie info na I piętrze.

NIEDZIELA

11:00 | Warsztaty Malowania Figurek
Agata „Avlene” Kisielewska, Tomasz „Piwomir” 
Strojek [Krakowska Sieć Fantastyki i Maximum Effort 
Studio]
Zastanawiało Was jak powstają małe, skrupulatnie 
pomalowane ludziki na stołach gier bitewnych lub 
wielkich dioramach? A może już zdarzyło się Wam 
kupić zestaw figurek, dostaliście go od znajomego, 
czy też po prostu chcielibyście zobaczyć i spró-
bować z czym się to je? Na naszych warsztatach 
nauczycie się podstaw tego kunsztu. Zapewnimy 
Wam wszystko, co niezbędne do malowania: 
pędzelki, farbki i oczywiście figurki.

14:00 | Konkurs speed-paintingu z nagro-
dami od sklepu Vanaheim.pl
Agata „Avlene” Kisielewska, Tomasz „Piwomir” 
Strojek [Krakowska Sieć Fantastyki i Maximum Effort 
Studio]

BLOK SESYJNO - KONKURSOWY

Zapisy na sesje prowadzone są w punkcie info 
na I piętrze lub bezpośrednio przed sesją u 
prowadzącego.

SESJE I
II PIĘTRO s. 16

PIĄTEK

18:00 | Konkurs bajarzy
Jakub “Gandi” Wasielak
Konkurs dla wszystkich tych, których nie ogra-
nicza wyobraźnia oraz charakteryzują się kre-
atywnym myśleniem. Czeka na Ciebie kilka kon-
kurencji, w których najistotniejsza jest Twoja 
historia. Cenione są inwencja, zdolność impro-
wizacji i zainteresowanie publiki. Twórcy ostrze-
gają - konkurs może zawierać dziwne kategorie i 
absurdalne hasła.

19:00 | SESJA I: Ranna lwica
MG: Krzysztof  „Jaxa” Rudek
System: Kroniki Mutantów 3ed
Graczy: 3 
Sesja: 15+ 
Gdy grupa specjalistów zostaje wezwana przez 
diuka Scotta Murdocha w trybie natychmiasto-
wym na osobistą audiencję należy spodziewać 
się kłopotów. A gdy dodamy do tego, że zaled-
wie po godzinie kosmoport w Lawrence opusz-
cza w pełni uzbrojony transporter klasy Lyonesse 
„Avenger” to musi oznaczać prawdziwą tragedię. 
Czy odważycie się stanąć przeciw temu, co czai 
się w pustce kosmosu w obronie nie tylko klanu 
Murdoch, ale może i całej Ludzkości?

SOBOTA

10:00 | SESJA III: Ocean bez brzegów i fal
MG: Justyna „Szyszka” Jasiorowska
System: autorski
Graczy: 4
Ciąg kodów do wpisania po imieniu i nazwi-
sku był w sumie trudniejszy niż dwieście pytań, 
które następowało po nim. Dwieście pytań, sto 
sześćdziesiąt minut – wystarczyło tylko znać się 
na swojej pracy i nie upuścić długopisu. Dość 
archaiczny sposób przeprowadzania konkursu 
jak na trzecią dekadę XXII wieku, kiedy ludz-
kość dobiła już do jedynki w skali Kardaszewa. 
Kilka tygodni później znajdujesz na swoim biurku 
paczkę zajmująca niemal całą przestrzeń roboczą. 
Wewnątrz, pomiędzy kilogramem słodyczy, bre-
loczkiem i dmuchanym wielorybem, znajdujesz 
zawiadomienie o wygranej w konkursie, bilet na 
Daimosa i folder o Tytanie, kolorowy i zachęca-
jący, jakby reklamował tamtejsze kurorty. Zamiast 
tego mówi o pionierskich badaniach dna pod-
ziemnych oceanów, w których właśnie wygrałeś 
udział. 

15:00 | ARCHIPELAG - FINAŁ

SESJE 2
II PIĘTRO s. 17

PIĄTEK
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18:00 | SESJA II: Gordyjskie sekrety
MG: Jakub „Korzy” Korzycki
System: Monastyr
Graczy: 3 -5
Sesja 15+
Gord nie należy do Dominium. I go nie przypo-
mina. Do Gordu każdy trafia z innego powodu. 
Jedni szukają natchnienia, inni bitewnej chwały, 
jeszcze inni godnej śmierci w obronie człowieka 
przed zakusami przeklętych Deviria. Wiosna 
przyniosła Gordowi roztopy, a wraz z wodą spły-
wającą z gór w Twierdzy Pazur pojawili się nowi 
goście. Kim są? Po co tu przybyli? Na jak długo tu 
zostaną? I... czy kiedykolwiek powrócą do domu?

SOBOTA

10:00 | SESJA IV: Ognie Jabal Turab
MG: David "Makao" Mihok
System: Planescape
Graczy: 4
Plany cierpią. Skręcają się i wiją z bólu. Ogień 
umiera.
"Tragedia zawitała na plan wiecznego ognia? A 
może rewolucja mająca obalić sułtana? Czy coś 
innego? Nie wiem. Jedno jest jednak pewne - 
jeśli ktoś czegoś z tym wkrótce nie zrobi, będzie 
problem. Duży. I to nie tylko dla nas, o nie! Dla 
wszystkich będzie problem..."
Mniej więcej w tym samym momencie, w zupeł-
nie innym zakątku wszechświata, grupa śmiałków 
wkracza do krypty Rafdana Czerwonego, wiel-
kiego maga ognia...
-----
Planescape. Sesja w klimatach DnD'kowych. Co 
się wydarzy zależy od Was. Powinny być dylematy, 
śledztwo i nutka pokręconej filozofii... Ale weźcie 
na wszelki wypadek broń, może się przydać... 
Podołacie rzuconemu wyzwaniu?

15:00 | ARCHIPELAG FINAŁ

NOTKA O ARCHIPELAGU
“Żaden człowiek nie jest samotną wyspą: każdy stanowi 
ułamek kontynentu, część lądu.”
Archipelag jest konkursem promującym RPG nie 

jako festiwal rywalizujących gwiazd, a jako wspól-
nie przeżywane doświadczenie, rozrywkę, w której 
dla każdego znajduje się miejsce, gdzie - przywo-
łując klasyczny już cytat “przed wyruszeniem w 
drogę zbiera się drużynę”. Na konwencie Imladris 
zostanie rozegrany finał konkursu. Drużyny 
finałowe zostały wybrane w czasie eliminacji w 
Toruniu (Archipelag Północny) i w Krakowie 
(Archipelag Południowy). Drużyny podczas sesji 
oceniane są przez kadrę sędziowską złożoną 
doświadczonych graczy i Mistrzów Gry. To na 
podstawie ich ocen wybierany jest zwycięzca.

pokazy gier bitewnych
PARTER (SALA GIMNASTYCZNA 

DUŻA)

SOBOTA

10-11 | Bolt Action Battle - nauka gry
Tomasz „Piwomir” Strojek, Mikołaj „Andrut” 
Sułkowski, Miłosz Markiewicz, Bartosz Woiński 
[Firefly Team Kraków i Krakowska Sieć Fantastyki]
Zastanawiałeś się, jak czuł się Tom Hanks 
dowodząc swoim oddziałem kiedy szedł przez 
Normandię po szeregowca Ryana? Masz okazję 
się przekonać! Bolt Action - Zdecydowanie 
jedna z najpiękniej wyglądających gier bitewnych 
naszych czasów. Nieskomplikowane zasady, dyna-
miczna forma rozgrywki oraz mnogość możliwo-
ści, to coś, czym będziemy chcieli Was przekonać 
do nauczenia się systemu i zagrania wraz z nami.

11-13 | Batman Miniature Game - pokaz gry
Andrzej Probulski [Vanaheim]
Gra figurkowa oparta na seriach komiksów DC. 
Zmierz się z przeciwnikiem w mrocznym i zady-
mionym mieście Gotham, opowiedz się po stronie 
jednej z wielu frakcji, zdobywaj terytorium i świet-
nie się baw! Gra wydawana przez hiszpańską 
firmę Knight Models.

13-15 | Malifaux - pokaz gry
Leszek Dziubek, Paweł Oleksy [Vanaheim]
Gra bitewna w świecie Steampunku, gdzie posta-
cie rodem z powieści grozy ścierają się w zaułkach 
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SOBOTA GAMESROOM PIĄTEK•

złowieszczego miasta nawiedzanego przez nie-
wyjaśnione magiczne siły. Grę charakteryzują 
nowatorskie zasady i bardzo wysokiej jakości linia 
modeli. Inaczej niż w większości gier bitewnych - 
w Malifaux zamiast kości używa się kart.

15-17 | Warhammer: Age of  Sigmar - pokaz 
gry
Daniel „Nelek” Wójtowicz [Vanaheim]
Gra bitewna w barwnym świecie high fantasy. 
Uniwersalne zasady, mnóstwo dostępnych modeli, 
olbrzymie środowisko graczy i hobbystów. 
Warhammer: Age of  Sigmar to prawdopodobnie 
najpopularniejsza gra figurkowa na świecie.

GAMESROOM
PARTER (SALA GIMNASTYCZNA 

DUŻA)

Gamesroom jest otwarty całą dobę. Oprócz 
wypożyczalni chcemy Wam zaprezentować spe-
cjalny stolik kickstarterowy, gdzie znajdziecie 
nowości albo tytuły, które są trudniej dostępne. 
Poniżej lista dostępnych tytułów:

“Scythe”
“Secret Hitler”

“Exploding Kitten”
“Galaxy of  Trian”

“Namiestnik”
Szukajcie w gamesroomie Kickstarter Table.

BLOK ATRAKCJI NOCNYCH

PIĄTEK
PUB SELECT ul. Wilhelma Feldmana 4/1a

21:00 | „It's the same old game, just a diffe-
rent name” - o filku
Alicja “Kruffachi” Tempłowicz
Zapraszam na filkowanie i krótkie wprowadzenie 
do tematu. Czym jest filk? Skąd się wywodzi? Co 
nowego słychać w polskim środowisku filkerów? 
Gdzie można nas znaleźć i posłuchać? Jakich 
wykonawców warto znać? A może jest wśród Was 
ktoś, kto także filkuje lub chciałby zacząć?

PIĄTEK - GIMNAZJUM nr 2 ul. Studenc-
ka 13

22:00 | Konkurs czytania dertybuków
Paulina “Yoshiko” Lis
“Pięćdziesiąt twarzy Greya”, “Wszystkie odcienie 
czerni” i gorzej. Przyjdź i postaraj się przeczytać 
wyrwaną z kontekstu stronę i się nie zająknąć. 
Jesteś w stanie? My nie.

23:00 | Maraton Tromy
Paulina “Yoshiko” Lis
Noc grozy z filmami klasy Ź

SOBOTA
PUB SELECT ul. Wilhelma Feldmana 4/1a
21:00 | To już drugi rok z zespołem 
Fleurdelis.
Dla zespołu był to bardzo owocny rok. Zagrali 
ponad 20 koncertów w całej Polsce jako goście 
turniejów i jarmarków średniowiecznych. Folkowy 
kwartet przerodził się w kwintet. W październiku 
przyjadą do was ze świeżym materiałem prosto 
ze średniowiecza i renesansu oraz z kilkoma 
nowymi instrumentami.Tego koncertu nie można 
przegapić!

Skład zespołu:
Paulina Koszewska - Sienkiewicz - Flety 
renesansowe
Łukasz Biliński - Perkusjonalia
Jan Iwaszkiewicz - Perkusjonalia
Jędrzej Sienkiewicz - Lira korbowa, Rabab 
Kashgar
Miłosz Sienkiewicz - Bouzouki irlandzkie, Dudy

23:00 | Coroczne Imladrisowe barbarzyńskie 
karaoke
[Barbarzyńcy z południa]
Zapraszamy na wspólne śpiewanie pod znakiem 
soli i cytryny!



Od lewej, od góry: Krzysztof  Biliński, Michał Cholewa, Piotr W. 
Cholewa, Fleurdelis, Klaudia Heintze, Marek S. Huberath, Witold 
Jabłoński, Aneta Jadowska, Anna Kańtoch, Marta Krajewska, 
Magdalena Kucenty, Kazimierz Kyrcz Jr., Łukasz Malinowski, Ilona 
Myszkowska, Andrzej Pilipiuk, Krzysztof  Piskorski, Beata Smugaj, 
Michał Stonawski, Marcin Strzyżewski, Jakub Ćwiek, Szymon 
Żakiewicz

goście imladrisu


