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 Wielomiesięczne prace i przygotowa-
nia właśnie dobiegły końca i po raz dziewiętnasty 
możemy spotkać się w Lublinie. Starannie wyselek-
cjonowaliśmy to, co naszym zdaniem będzie dla Was 
najciekawsze i najbardziej atrakcyjne. Czeka Was za-
tem niesamowita przygoda z bogatym programem, 
mocą atrakcji oraz wydarzeniami towarzyszącymi. 
Dla Was zjawią się tu niesamowici goście, prelegen-
ci oraz twórcy atrakcji z różnych dziedzin fantasty-
ki. Literatura, � lm, komiks, wydarzenia sceniczne, 
gry, manga i anime – to wszystko znajdziecie wśród 
atrakcji Falkonu.

 Tegoroczna edycja startuje pod hasłem 
“Wschód Słowiańskich Mitów”. Przybliżając Wam 
rodzimą mitologię oraz elementy kultury słowiańsk-
iej, pragniemy zachęcić zarówno mieszkańców Lub-
lina jak i całej Polski, aby poza przybyciem na Falkon 
zatracili się również w pięknie dawnych opowieści 
naszych przodków, ich obyczajów oraz sztuki będącej 
nieodłącznym elementem ich wierzeń. 

 Zabierzemy Was w niezwykłą podróż 
w czasie i cofniemy się do epoki dawnych Słowian. 
Co za tym idzie sięgniemy głęboko do naszych ko-
rzeni. Postaramy się możliwie najlepiej przybliżyć 
ich kulturę, obyczaje a co najważniejsze, mitologię 
słowiańską oraz to w jaki sposób przez wieki odd-
ziaływała na nasze tradycje, a współcześnie popkul-
turę.

 Zgodnie z tradycją i słowiańskimi upodo-
baniami, nasza oferta posiada coś i dla duszy, i dla 
ciała. Dlatego też dwie hale targowe są pełne wystaw-
ców oraz oferują ogromny Games Room. W stre� e 
wystawców będziecie mogli zaopatrzyć się w różne 
fanowskie akcesoria: koszulki, gadżety, gry, książki, 
komiksy i wiele innych. Natomiast Games Room 
jest idealną okazją, aby na chwilę przystanąć i wraz 

WITAMY
na XIX Ogólnopolskim Fes� walu Fantastyki

FALKON 2018
z rodziną lub przyjaciółmi zagrać w jedną z setek gier 
dostępnych w naszej wypożyczalni.

 Falkon to jednak przede wszystkim 
ludzie. Nasza impreza nie mogłaby istnieć bez Was – 
gości, prelegentów, artystów, uczestników, wolontar-
iuszy i wielu innych osób, których lista jest za długa, 
aby wymieniać we wstępniaku. 

 Wiemy, że to właśnie tutaj spotka się 
wielu fanów fantastyki z różnych stron Polski, aby 
wspólnie cieszyć się swoją pasją. Skorzystajmy 
z tej okazji, by gromadzić oraz dzielić ze sobą niesa-
mowite wspomnienia i wspólnie bądźmy świadkami 
wschodu słowiańskich mitów!

 Szczegóły dotyczące naszej imprezy zna-
jdziecie na dalszych stronach niniejszej książeczki 
programowej.

 Nie pozostaje nam zatem nic innego 
życzyć Wam przyjemnej lektury i niesamowitych 
wrażeń. Ze spokojem możemy napisać, że to dzięki 
Wam fantastyka przeżywa prawdziwy renesans. 

W imieniu organizatorów

Mateusz Psiuk
Koordynator Główny Falkonu 2018
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1. Głównym organizatorem XIX Ogólno-
polskiego Festiwalu Fantastyki Falkon 2018, zwa-
nego dalej Falkonem 2018, jest Lubelskie Stowarzy-
szenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”. Partnerami 
Falkonu 2018 są: Targi Lublin S.A., Szkoła Podsta-
wowa nr 20 w Lublinie oraz Szkoła Podstawowa 
nr 31 w Lublinie.
2. Falkon 2018 odbywa się na terenie udo-
stępnionym na potrzeby Festiwalu przez Partnerów 
imprezy, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na 
mapach przedstawiających teren Festiwalu, znajdu-
jących się na stronie www.falkon.co oraz w Infor-
matorze otrzymywanym przez każdego uczestnika. 
Do dyspozycji uczestników zostały udostępnione 
pomieszczenia i korytarze zaznaczone na mapach 
obiektów.
3. Pomieszczenia sypialne dla uczestników 
Falkonu 2018 znajdują się na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 31 w Lublinie. Po zakończeniu punktów 
programu w danym dniu niektóre pomieszczenia 
w Szkole Podstawowej nr 20 mogą zostać zajęte na 
noclegi uczestników na podstawie decyzji Organi-
zatorów. Każdą salę należy opuścić najpóźniej na 15 
minut przed rozpoczęciem w niej programu.
4. Na terenie, na którym odbywa się Fal-
kon 2018, przebywać mogą jedynie: pracownicy 
obiektów, twórcy programu, organizatorzy, obsługa, 
ochrona oraz osoby, które otrzymały akredytację.
5. Akredytacja jednodniowa uprawnia 
uczestnika do przebywania na terenie Falkonu 2018 
od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia na-
stępnego lub – w przypadku wejściówek niedziel-
nych – do godz. 16.00.
6. Na terenie Falkonu 2018 można przeby-
wać w godzinach: piątek, godz. 14.00 – niedziela, 
godz. 16.00, również nocą wybrane obiekty udo-
stępnione są uczestnikom.
7. Każdy uczestnik Falkonu 2018 proszony 
będzie o podanie Organizatorowi swoich danych 
osobowych: imienia, nazwiska, wieku i miejscowo-
ści, z której przybył. Dane te będą wykorzystywane 
lub przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do 
celów organizacyjnych i statystycznych.
8. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany 
jest do noszenia w widocznym miejscu identy� ka-
tora i opaski Falkonu 2018. W przypadku zgubienia 

REGULAMIN
XIX Ogólnopolskiego Fes� walu Fantastyki
FALKON 2018

opaski należy niezwłocznie zgłosić się do Red Ro-
omu. Wydanie kolejnej opaski kosztuje 60 zł. Osoby 
nie posiadające opaski będą niezwłocznie usuwane 
z terenu Falkonu 2018 na podstawie decyzji Orga-
nizatorów.
9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są 
posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna 
prawnego) na udział w Falkonie 2018 wraz z jego 
kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, 
że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z Regula-
minem i akceptuje jego postanowienia. Wzór zgody 
dostępny będzie na stronie internetowej www.fal-
kon.co.
10. Zabrania się wprowadzania zwierząt na 
teren Falkonu 2018. Zakaz nie dotyczy zwierząt
-przewodników osób niepełnosprawnych.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowie-
dzialności za szkody � zyczne, materialne i moral-
ne poniesione przez uczestników Falkonu 2018. 
Za wszelkie szkody odpowiedzialność � nansową 
i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we 
własnym zakresie.
12. Na terenie Falkonu 2018 obowiązuje cał-
kowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania 
alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkol-
wiek postaci, za wyjątkiem leków. Osoby nietrzeźwe 
lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi 
obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane 
z terenu imprezy na podstawie decyzji organiza-
torów, bez zwrotu akredytacji. Zakaz dotyczący 
alkoholu nie obowiązuje na terenie Targów Lublin 
w wyznaczonej stre� e.
13. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko 
poza budynkami Falkonu 2018.
14. Na terenie Falkonu 2018 należy zacho-
wać porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowią-
zany jest sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci 
i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.
15. Naklejanie samodzielne plakatów, ogło-
szeń itp. jest zakazane. Zakaz ten nie dotyczy orga-
nizatorów i obsługi. Jeśli chcesz powiesić plakat na 
Falkonie 2018, udaj się do Punktu Informacyjnego 
i poproś o pomoc.
16. Na teren Falkonu 2018 zabronione jest 
wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przed-
miotów, w tym broni w rozumieniu ustawy o Broni 



6 7

FESTIWAL FANTASTYKI FALKON WSCHÓD SŁOWIAŃSKICH MITÓW

i Amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), 
amunicji do wyżej wymienionych, broni białej 
(z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bez-
piecznej), broni treningowej (bokkenów, palcatów 
itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycz-
nych, cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten 
nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących 
pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym 
ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organi-
zatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napę-
dów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków 
i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników 
w pozycji bezpiecznej itp.)
17. Każdy uczestnik zobowiązany jest do 
kulturalnego zachowania się i podporządkowy-
wania decyzjom organizatorów (w tym obsługi 
i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji moż-
na odwołać się do Koordynatora Głównego Falkonu 
2018, którego decyzja jest ostateczna.
18. Na terenie imprezy obowiązuje całkowi-
ty zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przed-
sięwzięć (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: 
organizatorów oraz podmiotów współpracujących 
z Festiwalem (w zakresie wcześniej uzgodnionym) 
oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją Koordyna-
tora Głównego Falkonu 2018.
19. Na terenie Falkonu 2018 znajduje się 
punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany 
przez ratowników medycznych. Osoby cierpiące na 
choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do 
posiadania własnych leków oraz posiadania przy so-
bie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, 
choroby lub utrudnień w leczeniu.
20. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do dokonywania zmian w programie i informowa-
nia o tym uczestników, wynikłych z przyczyn nieza-
leżnych od Organizatorów.
21. Organizatorzy i obsługa zastrzegają 
sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich kon-
kursach, turniejach i zawodach odbywających się 
w trakcie Festiwalu.
22. Nagrodami w konkursach są bony z wa-
lutą Falkonu 2018 podlegające wymianie na nagro-
dy rzeczowe na stoisku z nagrodami. Za niewyko-
rzystaną walutę nie przewiduje się rekompensaty.
23. Na terenie Falkonu 2018 zabrania się po-
wielania multimediów chronionych prawami autor-
skimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
24. Organizator nie ponosi odpowiedzial-
ności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi 
przez uczestników Falkonu 2018.
25. Organizator rezerwuje sobie prawo do 
używania wizerunków uczestników Falkonu 2018 
(zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez 

konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na 
uwadze ich dobro i godność osobistą.
26. Organizatorzy mają wyłączne prawo 
wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.
27. Nabywając wejściówkę, nabywca zostaje 
wciągnięty na listę uczestników Falkonu 2018. Po-
przez nabycie wejściówki zobowiązuje się do prze-
strzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpo-
wiedzialności.
28. Nieprzestrzeganie któregokolwiek 
z punktów Regulaminu może spowodować usunię-
cie, decyzją organizatorów, danej osoby z Falkonu 
2018 bez zwrotu akredytacji.
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HISTORIA LUBELSKIEGO FANDOMU
Krzysztof Księski

Ruch fanowski w Polsce narodził się w latach siedem-
dziesiątych XX wieku. Jednym z ośrodków, gdzie pod 
koniec dekady powstał klub fantastyki był Lublin. 
Początkowo spotkania odbywały się w Domu Stu-
denckim „Femina” na Miasteczku Akademickim 
UMCS. Lubelski fandom gromadził się w tym czasie
(około 1977 rok) wokół lubelskiego oddziału Ogól-
nopolskiego Klubu Miłośników Fantastyki i Science
Fiction, a po jego upadku w 1981 roku – w ramach 
lubelskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Fantastyki.
W listopadzie 1984 roku powstał przy nim Klub 
Miłośników Fantastyki „Syriusz: jako organizacja 
lokalna, działająca równolegle do oddziału lubelsk-
iego PSMF. Formalnie były to dwa odrębne kluby, 
jednak faktycznie działały jako jeden. Oddział lubel-
ski PSMF zapewniał kontakt z fandomem krajowym, 
natomiast KMF „Syriusz” związek z fandomem 
lubelskim i był organizacją mniej sformalizowaną 
i niezależną od władz krajowych PSMF. Co niezwykle 
istotne – mógł zrzeszać osoby niepełnoletnie, cze-
go nie przewidywał statut PSMF, a więc mógł wyjść 
naprzeciw potrzebom młodych członków fandomu. 
Po likwidacja]i PSMF w 1990 roku KMF „Syriusz” 
objął w posiadanie majątek lubelskiego oddziału 
i zmienił nazwę na Lubelski Klub Fantastyki „Syri-
usz”, stając się głównym organizatorem inicjatyw 
związanych z fantastyką w Lublinie.
Pierwsza dekada działalności fandomu lubelskiego 
była z jednej strony bardzo bogata, z drugiej jednak 
w znacznym stopniu odbiegała od dzisiejszych wyo-
brażeń fantastyce i dzisiejszej działalności klubów 
fantastyki. Początkowo najważniejszym przejawem 
działalności były cykliczne giełdy książek, które 
odbywały się na terenie miasteczka akademickiego 
UMCS w jednym z akademików. Pojawiały się na 
nich tłumy miłośników fantastyki. Trzeba pamiętać, 
że w ówczesnym czasie dostępność literatury była 
ograniczona – istniała cenzura, a dostęp do książek 
był utrudniony, szczególnie do pozycji zagran-
icznych.
Lekarstwem był prężnie rozwijający się rynek tzw. 
klubówek, czyli amatorko tłumaczonych i wy-
dawanych utworów, kopiowanych na powielaczach. 
Nic więc dziwnego, że giełdy książek fantastycznych 
cieszyły się tak ogromnym zainteresowaniem w Lub-

Początki

linie. Ogromny popyt na książki był impulsem dla 
stworzenia zalążków specjalistycznej biblioteki, jaka 
powstała w ramach działalności oddziału lubelskie-
go PSMF. Księgozbiór był stale powiększany i wzbo-
gacany, co ma miejsce również dzisiaj. Z biblioteki 
mogli korzystać przede wszystkim członkowie or-
ganizacji, co było przyczyną wstępowania wielu osób 
w szeregi klubu.
Wkrótce same giełdy okazały się niewystarczające. 
Stało się to impulsem do organizacji regularnych 
spotkań poświęconych fantastyce. Od 1982 roku 
odbywały się one w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Lublinie, gdzie klub miał siedzibę, w każdy 
wtorkowy wieczór. Na spotkaniach pojawiało się 
kilkadziesiąt, a nieraz ponad sto osób, zaś liczba 
członków klubu sięgała stu kilkudziesięciu.
Lata osiemdziesiąte w lubelskim fandomie to domi-
nacja kina fantastycznego, wykreowana przez napływ 
do Polski wielu obrazów zachodnich o tej tematyce. 
Nie było jednak to możliwe bez przełomowego 
wynalazku, jakim stał się odtwarzacz wideo. Na 
spotkaniach lubelskiego fandomu częstym widokiem 
była pełna sala klubowa, gdzie fani z wypiekami na 
twarzy oglądali kolejne � lmy.
Ponadto odbywało się również wiele interesujących 
spotkań, nierzadko luźno lub zupełnie niezwiąza-
nych z fantastyką. Dla przykładu można tu spot-
kania z duchownymi różnych religii czy występ 
Budki Su� era w ramach spotkać klubowych. W la-
tach siedemdziesiątych z fantastyką związane były 
dziedziny aspirujące do miana nauki, na które obec-
nie patrzy się raczej z przymrużeniem oka, bardziej 
jak na coś egzotycznego niż jak na obszary, jakimi 
zajmują się ludzie poważni: parapsychologia, wróż-
biarstwo, różdżkarstwo. Bardzo popularne było także 
zainteresowanie UFO. Do wszystkich tych dziedzin 
podchodzono bardzo poważnie, a lublin był wówczas 
mocnym ośrodkiem badań nad UFO. Przełożyło się
to m.in. na organizację w 1983 roku III Ogólnop-
olskiego Zlotu Badaczy UFO, współorganizowane-
go przez oddział lubelski PSMF który odbył się na 
UMCS.
W pierwszej dekadzie działalności lubelskiego fan-
domu sporo miejsca poświęcono promocji twórczoś-
ci literackiej: pojawiały się wydawnictwa klubowe: 
fanzin „Czas Efemerydy” (kilkanaście numerów) 
oraz cykl „Mutacje Wyobraźni” - zbiory najlepszych 
opowiadań napisanych przez członków klubu. Or-
ganizowane były także otwarte konkursy literackie, 
w których brali udział twórcy z całego kraju.
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Wraz z kolejnymi latami lubelski fandom nieprzer-
wanie się rozwijał. W 1988 roku podjęto decyzję o or-
ganizacji w Lublinie pierwszej kilkudniowej imprezy 
poświęconej fantastyce o charakterze festiwalowym. 
Lubelski konwent otrzymał nazwę Dni Fantastyki. 
Jednak od drugiej edycji zmieniono na Lubelskie 
Dni Fantastyki. Konwent ten rokrocznie odbywa 
się w lublinie i jest jedną z najstarszych imprez fan-
tastycznych w Polsce.

Po przełomie – lata 90-te lubelskiego 
fandomu

Zmiana ustroju wiązała się z lekki załamaniem pozy-
cji lubelskiego fandomu. Oczywiście nie zaprzestano
działalności, jednak zmienił się w dużym stopniu jej 
pro� l. Z fandomu wycofało się bardzo wiele osób. 
Przyczyny były różne – z jednej strony niejednokrot-
nie decydowała ekonomia. Z drugiej strony zmieniła
się dostępność wielu utworów fantastycznych. Pow-
stające licznie wydawnictwa publikują wiele książek
fantastycznych, dotąd trudno dostępnych. Zasoby 
klubowej biblioteki przestają być aż tak kuszące – 
każdy może sobie za nieduże pieniądze kupić spo-
ro nowości zachodnich. Odtwarzacz wideo także 
przestał być towarem luksusowym – coraz więcej 
osób posiadało własny lub miało do niego łatwy 
dostęp, pojawiło się również sporo wypożyczalni 
kaset. Hobby, które dotąd trudno było uprawiać bez 
kontaktu z fandomem, teraz stało się dostępne indy-
widualnie.
Lubelski fandom wkroczył w drugą dekadę swo-
jego istnienia osłabiony, ale również odmłodzony. 
Odeszło sporo starszych osób, pojawiło się za to 
wielu młodych energicznych fantastów. To również 
czas, kiedy coraz większą popularność w fandomie 
zdobywają gry fabularne oraz związane z nimi: lar-
pu, gry terenowe, karciane i bitewne. Szczególnie 
młodzież entuzjastycznie reaguje na nowe dziedziny 
fantastyki. Dochodzi do dyskusji, sporów, a nawet 
kłótni między tradycyjnymi fantastami, uznający-
mi głównie literaturę i � l za warte zainteresowania, 
a awangardowymi wtedy miłośnikami fantastyki, 
którzy dla gier przewidują równoprawne miejsce. 
Na spotkaniach klubowych, które ciągle odbywa-
ją się w każdy wtorek, pojawia się jednorazowo po 
kilkadziesiąt osób. Nowe czasy oznaczają także nowe 
możliwości. Z najciekawszych należy wspomnieć 
współpracę lubelskiego fandomu z telewizją. Prze-
jawiło się to w przygotowaniu przez klub siedmiu 
programów telewizyjnych o fantastyce, które zostały 
wyemitowane na antenie Niezależnej Telewizji Lub-
lin w 1990 roku.

W 1991 roku powstaje na bazie LKF „Syriusz” Lubel-
ska Sekcja Gier „Cytadela” - pierwszy klub RPG 
w Polsce, która prowadzi działalność w Domu Kul-
tury Czechów. Zajmuje się on głównie grami fab-
ularnymi, bitewnymi i karcianymi. Utrzymuje on 
wciąż silne związki z macierzystą organizacją, które 
jednak wraz z upływem czasu się rozluźniają, acz-
kolwiek zawsze nacechowane są wolą współpracy. 
Przejawem tego jest choćby fakt, iż obie organizac-
je współpracują ze sobą przy tworzeniu Polconu 94, 
a wielu członków przynależy do obu podmiotów.
Właśnie decyzja o organizacji Polconu była na-
jwiększym wyzwaniem, jakie stanęło przed lubel-
skim fandomem. Wspólnym wysiłkiem udało się 
zorganizować tę imprezę we wrześniu 1994 roku. 
Mimo pewnych błędów konwent, który odbył się 
w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka”, 
był sukcesem. Udało się w nim połączyć po raz 
pierwszy konwent dla graczy i konwent dla tzw. 
„czytaczy”. Na lubelski Polcon przybyło ponad czt-
erystu fanów z całego kraju, a nie lada osiągnięciem 
było sprowadzenie Bruce’a Sterlinga – twórcy i ide-
ologa literatury cyberpunkowej, gwiazdy najwyższej 
jakości wśród przedstawicieli światowej literatury 
fantastycznej.
W drugiej dekadzie działają w Lublinie dwie organ-
izacje fantastyczne, luźno współpracujące ze sobą. 
LKF „Syriusz” nadal organizuje cotygodniowe spot-
kania, na których odbywają się dyskusje, prelekcje 
i konkursy, prowadzi bibliotekę fantastyczną i reakt-
ywuje fanzin „Czas Efemerydy”, zawieszony od kilu 
lat. Wspiera także młodych twórców, organizując 
rokrocznie konkursy literackie. Z kolei LSG „Cytad-
ela” powołuje do życia własne niewielkie konwenty: 
Samhain i Gaheimnisnacht, które liczebnością nie 
przekraczają stu uczestników, oraz fanzin Daimo-
nion – poświęcony głównie grom, w szczególności 
fabularnym. Organizuje także cotygodniowe spotka-
nia – przez pewien czas w wieczory piątkowe, później 
soboty od rana do późnego popołudnia. Odbywają 
się na nich sesje gier fabularnych oraz rozgrywki 
gier bitewnych i karcianych. Do znacznych osiągnięć 
LSG „Cytadela” należy zaliczyć nieo� cjalne wydanie 
w wielkim nakładzie angielskiej gry fabularnej „War-
hammer” - pierwszego zagranicznego systemu RPG 
w kraju, którego o� cjalna polska edycja ukazała 
się ponad rok później – w 1994 roku. Lata dziew-
ięćdziesiąte to także czas debiutu w publikacjach fan-
domu – Lublin staje się coraz mocniejszym ośrodki-
em fantastyki na mapie Polski.
Chlubna tradycja Polconu staje się również jed-
nym z powodów kryzysu. Wysiłek organizacyjny 
spowodował wypalenie niektórych organizatorów, 
wywołał także szereg kon� iktów wewnętrznych – 
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pojawiły się kłótnie między niektórymi twórcami 
konwentu, które doprowadziły do kilku przykrych 
rozstań. Niektórzy z kolei odeszli od aktywnego 
działania w fandomie z powodów osobistych lub 
zawodowych, co doprowadziło do znacznego spad-
ku siły i liczebności lubelskiego fandomu. Kryzys 
dopadł zarówno LSF „Syriusz”, jak i LSG „Cytadela”. 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych znacznie 
spadła liczba członków obu organizacji, jak również 
uczestników spotkań przez nie organizowanych. Do-
szło nawet do tego, iż LSG „Cytadela” na pewien czas 
zawiesiła swoją działalność. Natomiast LSF „Syriusz” 
ograniczył aktywność do cotygodniowych spotkań, 
prowadzenia biblioteki oraz organizowania kole-
jnych Lubelskich Dni Fantastyki.

Przełom wieków i nowa dekada

Pod koniec dekady następuje ożywienie. W lubel-
skim fandomie pojawiło się sporo nowych ludzi 
z pomysłami, niektórzy starsi fantaści również 
powrócili do aktywnej działalności. Zostaje reakt-
ywowana LSG „Cytadela”, która znów zaprasza na 
swoje spotkania w soboty, przywraca również organ-
izowanie konwentu Geheimnisnacht. Natomiast LSG 
„Syriusz” powoli odbudowuje swoją liczebność, po-
szerza zakres działań i podnosi poziom wtorkowych 
spotkań. Pojawiają się również nowe kluby fantastyki 
w Lublinie: Lubelski Klub Gier Fabularnych „Dol 
Guldur” przy Klubie Osiedlowym „Odeon” oraz klub 
„Zapomniane Krainy” przy Domu Kultury Bronow-
ice. Oba kluby mają jednak charakter efemeryczny –
działają bardzo krótko (rok – dwa lata), skupiając kil-
kanaście osób. Ich główna działalność polega na reg-
ularnych, cotygodniowych spotkaniach poświęco-
nych na organizowaniu sesji rpg. Przełomem okazuje
się rok 2000. Lubelski fandom wchodzi w trzecią 
dekadę swojego istnienia nieco silniejszy, regres akt-
ywności mając już za sobą. Na początku roku pow-
staje idea zorganizowania pierwszego od Polconu 
94 dużego ogólnopolskiego konwentu. Aby dogod-
niej prowadzić działania organizacyjne, LKF „Syri-
usz” podejmuje decyzję powołania stowarzyszenia. 
Trzeba pamiętać, że dotąd ani LKF „Syriusz”, ani 
LSG „Cytadela” nie posiadały osobowości prawnej. 
Działały jako koła zainteresowań przy domach kul-
tury. Powołanie stowarzyszenia zbiega się z ostatecz-
nym zamknięciem działalności LSG „Cytadela”, które
następuje w czerwcu 2000 roku. Najbardziej prężni 
jej członkowie zasilają szeregi tworzonego podmiotu,
który w konsekwencji powstaje na bazie obu klubów, 
choć oczywiście związek LKF „Syriusz” jest znacznie 
silniejszy. Symbolicznym scaleniem nieco podzielo-
nego dotąd lubelskiego fandomu jest przyjęcie przez 

powstające stowarzyszenie nazwy Lubelskie Sto-
warzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza” oraz logo, 
będącego kompilacją logotypów obu klubów.
Zjednoczona ekipa organizatorów przygotowu-
je w listopadzie 2000 roku Ogólnopolski Konwent 
Miłośników Fantastyki Falkon, czyli Fantastyczny 
Atak Lublina, który okazuje się dużym sukcesem, 
gromadząc w pierwszej edycji około 430 uczest-
ników. Impreza się rozwija, stale wzbogacając i uroz-
maicając ofertę programową. Liczba uczestników 
przekracza w 2005 roku tysiąc osób, a w 2010 już dwa 
tysiące. Podczas drugiej edycji Falkonu Lublin goś-
ci gwiazdę anglosaskiej science � ction Pat Cadigan, 
a podczas jedenastej światowej sławy artystę – Wojcie-
cha Siudmaka. Dobrą tradycją staje się zapraszanie 
na Falkony, poza plejadę polskich autorów, również 
twórców zagranicznych. W ciągu kilku lat lubelski 
konwent staje się jedną z najważniejszych krajowych 
imprez branżowych, od 2005 roku jest największą 
imprezą fantastyczną w Polsce. Po kilku latach musi 
oddać palmę pierwszeństwa na rzecz poznańskiego 
Pyrkonu, ale wciąż jest jednym z największych kon-
wentów w kraju. Falkon jest areną wielu ważnych 
wydarzeń branżowych, m.in.: kilkukrotnie Pucharu 
Mistrza Mistrzów, uroczystej gali Nagrody Liter-
ackiej im. Jerzego Żuławskiego, Nagrody Literackiej 
Nautilus oraz gali Konkursu Literackiego „Horyzon-
ty Wyobraźni”. Falkon tworzy również własne znane 
marki konkursowe: Konkurs na Najlepszego Gracza 
NERD, Larpy Najwyższych Lotów, Drużynowe Mis-
trzostwa Polski Gier Planszowych.
Początkowo powołana tylko do organizacji Falkonu 
LSF „Cytadela Syriusza” przejmuje kolejne obszary 
aktywności LKF „Syriusz”, który jednak formalnie 
wciąż pozostaje istniejącym podmiotem.
Obok spotkań wtorkowych uruchomione zosta-
ją spotkania piątkowe (okresowo także sobotnie) 
poświęcone grom fantastycznym. Biblioteka klubo-
wa rośnie w zasobność – obok stale powiększającej 
się liczby książek i czasopism pojawiają się w niej 
również gry fabularne, karciane, planszowe, bitewne 
oraz komiksy. Obecnie liczy sobie 9000n pozycji. 
Organizowane są wystawy prac plastycznych, gdzie 
osoby związane z lubelskim fandomem mogą za-
prezentować swoje prace. Rozwijana jest działalność 
propagująca fantastykę w szkołach i innych placówk-
ach oświatowo-wychowawczych. Organizowane są 
również turnieje gier bitewnych i karcianych oraz 
imprezy poświęcone grom planszowym. Prężnie 
funkcjonuje sekcja � lmowa – regularnie, kilka razy 
w miesiącu organizowane są grupowe wyjścia na 
seanse, które przekształcają się w spotkania inte-
gracyjne, podczas których dyskutuje się o obejrza-
nych obrazach. Działa też kilka sekcji zainteresowań 
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(z różną intensywnością, wzlotami i upadkami), 
które są możliwością rozwijania hobby niekoniecznie 
związanego z fantastyką: funkcjonuje sekcja literac-
ka, szermiercza, kuglarska, rpg, teatralna, planszowa, 
bitewna, modelarska i mangowa.
Równolegle do istniejącego LSF „Cytadela Syriusza” 
funkcjonuje na terenie Lublina kilka innych grup 
miłośników fantastyki. Najważniejszą z nich był 
Klub Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych Stu-
dentów UMCS, powstał w 2005 roku, po kilku lat-
ach działalności przemianowany na Studencki Klub 
Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych „Grim-
uar”. Od początku prowadził on cotygodniowe spot-
kania tematyczne odbywające się co poniedziałek 
w okresie roku akademickiego. Skupiał się głównie 
na grach fabularnych i larpach, co pewien czas or-
ganizując imprezy dla graczy. Niestety, kilka lat temu 
zawiesił działalność.
Poza tą organizacją na terenie miasta działało kilka 
klubów gry karcianej Magic: � e Gathering oraz 
Klub Gier Bitewnych „Moria”, a później „Wschodnia 
Rubież”. Obok nich co jakiś czas pojawiały się grupy 
miłośników fantastyki skupione wokół danej dziedz-
iny, np. gier fabular-nych, gier karcianych, bitewnych 
czy też mangi i anime. Związane były one zwykle 
z jednym z domów kultury lub szkołą. Mają one jed-
nak raczej charakter niewielki i nietrwały. Bardzo 
ważną sferą działalności w trzeciej dekadzie istnienia 
fandomu lubelskiego są konwenty.
Poza Falkonem i LDF-ami, co roku są organizowane: 
Dni Jakuba Wędrowycza Wojsławicach, Lubelskie 
Spotkania z Komiksem oraz Ogólnopolski Konwent 
Mangi, Anime i Kultury Japońskiej Nejiro. Inne 
konwenty są organizowane rzadziej, np. Konwent 
Dragon. Ponad to Lublin w 2006 roku ponownie był 
organizatorem Polconu, który został zorganizowany 
przez LSF „Cytadela Syriusza” przy pomocy Forum 
Ściany Wschodniej, na którym pojawiło się prawie 
1000 uczestników. Konwent ten uświetniła obecność
Miroslava Żambocha (jednego z najpoplarniejszych 
czeskich twórców fantastyki) oraz Siergieja i Mariny 
Diaczenków – znanego i cenionego duetu z Kijowa.
Poza konwentami co pewien czas w Lublinie mają 
miejsce larpy oraz całodniowe imprezy, które 
poświęcone są konkretnemu dziełu oraz lub dziedz-
inie. Należą do nich Lubelskie Spotkania Miłośników
Star Wars, odbywające się kilka razy w roku, oraz cykl 
„24 h z...”, w ramach którego nieregularnie odbywają 
się takie imprezy jak: 24h z RPG, 24h ze Sztuką, 24 
h na Planszy itp. Jed-nocześnie LSF „Cytadela Syri-
usza” powołała do życia Niepubliczną Bibliotekę Fan-
tastyczną im. Stanisława Lema – czynną codziennie, 
dostępną bezpłatnie dla wszystkich, oraz pierwszy 
w Lublinie niepubliczny ośrodek kultury – Dom 

Kultury „Narnia” (założony z fundacją Teatrikon), 
noszący nazwę od 2016 r. - Fantastyczne Centrum 
Kultury.
Powyższe wydarzenia wiązały się z przełomową de-
cyzją, jaką była zmiana siedziby. Od połowy 2014 
roku siedzibą Stowarzyszenia jest lokal o powier-
zchni 280 m2 przy ul. Lwowskiej 12, codziennie 
dostępny dla miłośników fantastyki.
Także w internecie widoczne są działania lubelsk-
iego fandomu. W 2004 roku powstaje portal inter-
netowy Wrota Wyobraźni związany początkowo 
z LFS „Cytadela Syriusza”, istnieje do 2009 roku. W 
2006 roku LSF „Cytadela Syriusza” powołuje do ży-
cia własny portal internetowy – Paradoks. Jest on 
codziennie aktualizowany – pojawiają się na nim 
newsy, recenzje i artykuły. Jest jedną z możliwości 
debiutu, którą stara się organizować klub. LFS „Cyta-
dela Syriusza” stara się również wspierać inne kluby 
i środowiska fanów fantastyki, szczególnie w Wojew-
ództwie Lubel-skim. W tym celu była inspiratorem 
Forum Ściany Wschodniej, które zrzeszało kluby 
fantastyki położone we wschodniej części Polski. 
Wiąże się z tym aktywny udział lubelskiego fandomu 
w konwentach poza granicami Lublina, na które są 
organizowane wspólne wyjazdy. Poza własnymi wit-
rynami, w ramach wspierania klubów i środowisk 
fantastycznych. LFS „Cytadela Syriusza”utrzymuje 
strony różnych inicjatyw fantastycznych.
Coraz szersza działalność oznacza, że coraz więcej 
osób aktywnie uczestniczy w działaniach lubelskie-
go fandomu. Mocną pozycję lubelskiego fandomu 
w kraju udowadnia wiele faktów. Należą do nich 
choćby te, iż pojawiają się tu regularnie najpop-
ularniejsi i najważniejsi polscy twórcy, krytycy 
i wydawcy związani z fantastyką. Lublin jest areną 
ważnych wydarzeń branżowych, jak również mias-
tem, w którym powstają podmioty zajmujące się pro-
fesjonalną działalnością na grun-cie fantastyki, jak 
również osoby zawodowo zajmujące się fantastyką: 
pisarze, twórcy gier, gra� cy, redaktorzy, tłumacze czy 
handlowcy.
Lubelski fandom, w szczególności LFS „Cytadela 
Syriusza” współpracuje z wieloma szkołami i ośrod-
kami kultury, jak również z władzami samorządowy-
mi w realizacji swoich przed-sięwzięć. W regularnych 
spotkaniach organizowanych przez lubelski fandom 
uczestniczy zazwy-czaj od kilkunastu do niemal stu 
osób, natomiast w konwentach od stu kilkudziesięciu 
do blisko 10 tysięcy.
Z elitarnego i ambitnego hobby, jakim fantastyka 
była w latach osiemdziesiątych, fantastyka współcz-
esna w Lublinie zmienia się w amalgamat różnych 
oczekiwań, tematów i ambicji, Część osób przyciąga 
możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy zna-
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jomych posiadających wspólne hobby. Inni prag-
ną przyjemnego spędzenia wolnego czasu, pozos-
tali natomiast poszukują głębszych treści, stawiają 
pytania na temat kondycji współczesnego świata i 
człowieka, poszukując odpowie-dzi w dziełach fan-
tastycznych, prelekcjach i w dyskusjach. Jednocześnie 
też spektrum dziedzin, które składają się na fan-
tastykę, rozszerzyło się w dużym stopniu. Ogromne 
znaczenie ma też wielość hobby, jakim jest fantasty-

ka, lubelski fandom to obecnie duże, ale jednocześnie 
bardzo różno-rodne środowisko. Nic więc dziwnego, 
że pojawia się w nim coraz więcej osób, które próbują 
swo-ich sił w ramach fantastyki: piszą prozę, tworzą 
gry, kręcą � lmy, czy pracują w wydawnic-twach, 
które są związane z fantastyką. Lubelski fandom stale 
się rozwija, tworząc bogatą i różnorodną ofertę kul-
turalną nie tylko dla mieszkańców lublina.

LUBELSKIE
STOWARZYSZENIE
FANTASTYKI
“CYTADELA SYRIUSZA”

O stowarzyszeniu
Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syri-
usza” jest organizacją pozarządową i jednocześnie 
klubem fantastyki, posiadającym status organizacji 
pożytku publicznego (OPP). LFS „Cytadela Syriusza”
ma swoją siedzibę w Lublinie i działa głównie na 
terenie miasta, jednak coraz częściej wychodzi 
z inicjatywami poza jego teren, organizując róż-
nego rodzaju wydarzenia w innych miejscowoś-
ciach Lubelszczyzny. „Cytadela Syriusza” zajmuje 
się wszystkim, co mieści się w pojęciu fantastyka: 
literaturą, � lmem, komiksem, grami fabularny-
mi, planszowymi, bitewnymi, karcianymi, larpami, 
grami wideo, sztuką oraz muzyką, a także tym co 
związane z science � ction, fantasy, horrorem, historią 
alternatywną, realizmem magicznym czy utopią. Sto-
warzyszenie jest organizatorem wielu konwentów 
i festiwali. Prowadzi Fantastyczne Centrum Kultury 
i Niepubliczną Bibliotekę Fantastyczną im. Stanisła-
wa Lema. Organizuje prelekcje, dyskusje, konkursy 
i turnieje, spotkania autorskie oraz warsztaty. Prow-
adzi spotkania poświęcone grom planszowym, 
RPG, bitewnym, karcianym oraz larpom. Ważnym 
elementem jego działalności jest portal internetowy 
Paradoks, który codziennie dostarcza świeżą dawkę 
fantastycznych informacji w postaci newsów oraz 
publicystyki. LSF „Cytadela Syriusza” może pochwal-
ić się współpracą z wieloma twórcami, miłośnikami 
fantastyki, wydawcami, krytykami oraz innymi sto-
warzyszeniami z całej Polski. Jesteśmy także częścią 
Polskiego Fandomu Fantastycznego.

Członkostwo
Zapraszamy do wstąpienia w szeregi członków 
naszego Stowarzyszenia. Zapewniamy wspaniałą 
atmosferę, możliwość rozwoju przy tworzeniu i re-
alizowaniu ciekawych projektów w ambitnym, kreat-
ywnym gronie, a także możliwość poznania ludzi 
z pasją, którzy uwielbiają się nią dzielić. Napisz do na 
na adres: info@cytadelasyriusza.org lub przyjdź do 
Fantastycznego Centrum Kultury przy ul. Lwowskiej 
12 w Lublinie we wtorek po godz. 18:00

Wolontariat
Możliwość udzielania się w realizacji różnego 
rodzaju inicjatyw, pomoc w organizowaniu imprez 
kulturalnych, udział w powstawaniu imprez kultur-
alnych, udział w powstawaniu świetnych projektów 
to sprawy, które przyciągają wielu ludzi do pracy 
wolontariackiej. Wolontariat wszechstronnie rozwi-
ja, pogłębia wiedzę, uczy nowych umiejętności i po-
zwala zdobyć doświadczenie, tak potrzebne na rynku 
pracy. Pozwala również mieć udział w działalności 
społecznej, czynieniu dobra dla innych. Nasze Sto-
warzyszenie podejmuje wiele przedsięwzięć kultural-
nych i edukacyjnych, gdzie potrzeba wsparcia wolon-
tariuszy. Oferujemy ciekawe działania, wspaniałą 
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atmosferę, możliwość rozwoju osobistego, poznania 
ciekawych ludzi i zdobycia cennych doświadczeń. 
Istnieje możliwość zaangażowania się jako wolontar-
iusz w organizowaniu festiwali i konwentów, tworze-
nia serwisu Paradoks, funkcjonowania Fantastycznej 
Biblioteki im. Stanisława Lema, działań Fantastycz-
nego Centrum Kultury, jak również w wielu innych 
inicjatywach Stowarzyszenia i jego bieżących pra-
cach. Jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem, 
zgłoś się do nas pisząc na: info@cytadelasyriusza.org

Praktyki studenckie
Właściwie na każdym kierunku studiów każdy stu-
dent musi odbyć praktyki studenckie. Jeśłi nie znal-
azłeś interesującego miejsca, gdzie można je odbyć, 
zapraszamy do nas! Proponujemy udział w cieka-
wych i inspirujących działaniach we wspaniałej at-
mosferze. Damy Ci możliwość rozwoju osobistego, 
poznania ciekawych ludzi i zdobycia cennych doświ-
adczeń, Jeśli chcesz odbyć u nas praktyki studenckie, 
zgłoś się do nas, pisząc na: info@cytadelasyriusza.
org. Zapraszamy szczególnie studentów kierunków
humanistycznych i społecznych.

Staże
W stowarzyszeniu jest ciągle mnóstwo pracy do 
wykonania. Można w związku z tym obyć u nas staż,
który pozwoli zdobyć odpowiednie doświadczenie 
i brać udział we wspaniałych przedsięwzięciach. 
Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana 
współpracą, zgłoś się do nas, pisząc na: info@cyta-
delasyriusza.org

Fantastyczne Centrum Kultury
Fantastyczne Centrum Kultury powstało wiosną 
2014 roku przy współpracy z Fundacją Teatrikon przy 
ul. Lwowskiej 12. Początkowo nosiło nazwę „Dom 
Kultury Narnia”. W 2015 roku rozwijaliśmy działal-
ność tego miejsca, gromadząc kolejne osoby zaint-
eresowane prowadzoną przez nas działalnością. Na 
początku 2016 roku postanowiliśmy położyć większy 
nacisk na „fantastyczny” aspekt prowadzonych przez 
nas działań i samodzielnie poprowadzić inicjatywę 
pod nową nazwą. W ramach FCK tworzymy bogaty,
innowacyjny i ciekawy plan fantastycznych spotkań 
odbywających się regularnie w każdym tygodniu 
przez cały rok. Skierowane są one głównie do lud-
zi młodych, wykorzystujących fantastykę i gry bez 
prądu jako narzędzie do kształtowania wrażliwości 
kulturowej, rozwijania talentów i umiejętności oraz 
wszechstronnego rozwoju człowieka. W programie 
znajdują się inicjatywy z bogatym doświadczeniem, 
a także wydarzenia i spotkania o zupełnie nowym 
charakterze. W ramach programu znajdują się 

między innymi: cykl spotkań z fantastyką, warsztaty, 
wykłady prezentacje, wystawy, konkursy i wiele in-
nych.
Ramowy plan spotkań to:
- poniedziałki – warsztaty literackie;
- wtorki – prelekcje, dyskusje, konkursy;
- środy – esport;
- czwartki – rpg i gry bitewne;
- piątki – gry planszowe i karciane;
- weekendy – 24 z.... lub inne ciekawe eventy;
Spotkania zaczynają się w godzinach 17-18. Do-
datkowo w Stowarzyszeniu działają sekcje zaint-
eresowań, które spotykają się w różnych miejscach 
i terminach. Szczegóły znajdziedzie na stronie www.
cytadelasyriusza.org lub na naszym pro� lu na Face-
booku.

Niepubliczna Biblioteka 
Fantastyczna im. Stanisława Lema
Od ponad trzydziestu lat prowadzimy Bibliotekę, 
gdzie znajduje się wiele interesujących zbiorów, dla 
młodszych jak i dla bardziej dojrzałych czytelników. 
Nasz księgozbiór liczy sobie około 8000 pozycji i stale 
rośnie. Na ten bogaty zbiór składają się:
- książki beletrystyczne (powieści, zbiory opowiadań 
itp.) - polskie i zagraniczne,
- książki naukowe i popularnonaukowe (monogra� e, 
opracowania, poradniki itp.),
- komiksy: polskie, europejskie, amerykańskie 
i japońskie (manga)
- polskie i zagraniczne podręczniki do gier fabu-
larnych – podstawki i dodatki,
- fanziny, czyli wydawnictwa klubowe i informatory 
konwentowe,
- czasopisma tematyczne – współczesne i archiwalne.
Biblioteka jest czynna: 16:30-20:30 od poniedziałku 
do piątku, 10:00-16:00 w soboty. Korzystanie z Bibli-
oteki jest bezpłatne, wystarczy się do niej zapisać. Lit-
eratura fantastyczna zaspokaja niezwykle szeroki wa-
chlarz potrzeb: od eskapistycznych i rozrywkowych 
po � lozo� czne i intelektualne. Jest znakomitym 
narzędziem dla rozwijania czytelnictwa będącego 
w tak kiepskiej kondycji w Polsce. Przynosi treści 
będące wyzwaniem dla czytelnika. W zasobach Bib-
lioteki znajdują się pozycje zarówno dla młodzieży, 
jak i dorosłych, reprezentujące wszystkie gatunki 
fantastyki: science � ction, fantasy, horror, historia 
alternatywna, utopia.
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Serwis internetowy Paradoks
Paradoks jest serwisem poświęconym szeroko po-
jętej fantastyce. Zajmujemy się literaturą, � lmem, 
grami, muzyką i sztuką, a także innymi sferami 
kultury, których wspólnym mianownikiem jest to, 
co kochamy – fantastyka! Znajdziesz tu informacje 
o wszystkich gatunkach fantastyki, środowiskach 
które rozwijają zainteresowania fantastyką, grach, 
światach i różnych, fantastycznych istotach. Spot-
kasz tu ludzi podobnych do siebie, których łączy 
wspólne zamiłowanie do fantastyki. Naszym celem 
jest wprowadzenie w życie idei łatwego dostępu do 
informacji o fantastyce, zbierania i udostępniania 
materiałów jej dotyczących oraz umożliwienie pub-
likowania twórczości. Pragniemy, aby Paradoks stał 
się forum dyskusji fantastycznej, wymiany doświad-
czeń i bliskiego poznawania się miłośników fantast-
yki. Chcemy stać się najbogatszym w fantastykę mie-
jscem w internecie! Jeśli więc chcesz zaistnieć, napisz 
do nas i zaproponuj swój udział w Paradoksie. Razem 
stworzymy rzeczy wielkie!

Cykliczne imprezy
Ogólnopolski Fes� wal Fantastyki 
Falkon
Każdego roku w listopadzie organizujemy w Lu-
blinie Festiwal Fantastyki FALKON. Jest to nasze 
największe, najpoważniejsze i najbardziej czaso-
chłonne przedsięwzięcie. FALKON to trzy- lub cz-
terodniowa impreza kulturalna o pro� lu związanym 
z szeroko pojętą fantastyką. Jest jedną z największych 
i najważniejszych imprez tego typu w Polsce, co 
roku zbierających świetne opinie. W ostatniej edy-
cji festiwalu wzięło udział ponad dziewięć tysięcy 
uczestników. Od 2012 roku FALKON odbywa się 
w budynku Targów Lublin oraz Szkoły Podstawowej 
nr 20 w Lublinie. Festiwal poświęcony jest literaturze, 
� lmowi , grom i sztuce, głównie o tematyce fan-
tastycznej. Na program składa się 500-600 wydarzeń 
takich, jak: spotkania autorskie, prelekcje popular-
nonaukowe, panele dyskusyjne, konkursy i turnieje, 
larpy i gry terenowe, games room, gry fabularne, gry 
bitewne, gry planszowe i karciane, esport, pokazy 
i prezentacje, koncerty, występy i przestawienia, wys-
tawy prac plastycznych, księgarnie i stoiska. Podczas 
imprezy gościmy wielu twórców – rodzinnych i za-
granicznych, tłumaczy, krytyków oraz miłośników 
fantastyki z całego kraju, a nawet z zagranicy. Festi-
wal nigdy nie zasypia. Program trwa nieprzerwanie 
dzień i noc. Co prawda część bloków programowych 
kończy się około 22, jednak reszta jest dostępna 

dla wszystkich uczestników 24 godziny na dobę. 
FALKON to wspaniały program, świetna atmosfera 
oraz wspaniali ludzie. Więcej na: www.falkon.co

Fes� wal Kultury Japońskiej Nejiro
Nejiro to jedyny w Lublinie festiwal poświęcony 
kulturze Dalekiego Wschodu. Jest on organizowany 
przez Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela 
Syriusza” od 2009 roku, jednak ciągle nie ma stałej 
daty. Dotychczasowe edycje miały miejsce latem lub 
wczesną jesienią, czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu. 
Jest to uzależnione od kalendarza podobnych im-
prez w danym roku, który, jeśli chodzi o tę branżę, 
ma bardzo płynny charakter. NEJIRO co roku zbi-
era dobre opinie. Festiwal poświęcony jest liter-
aturze, � lmowi, grom i sztuce japońskiej, koreańskiej 
i chińskiej. Co roku przyciąga 600-700 osób z całe-
go kraju zafascynowanych oryginalną i egzotyczną 
kulturą. W bogatej ofercie programowej znajdzie się 
blisko 200 wydarzeń. Składają się one na następu-
jące eventy: prelekcje kulturowe, panele dyskusy-
jne, konkursy i turnieje,projekcje � lmowe, pokazy 
i prezentacje, wystawy i stoiska. Celem NEJIRO jest 
tworzenie oryginalnego festiwalu na wysokim pozi-
omie poświęconemu szeroko pojętej kulturze Dal-
ekiego Wschodu. Pragniemy, aby stał się on imprezą 
prestiżową i wyróżniającą się jakością, miejscem, 
gdzie każdy uczestnik może znaleźć interesujące go, 
kreatywne i inspirujące atrakcje. W organizację NE-
JIRO zaangażowanych jest wielu młodych wolontari-
uszy, którzy swoje pasje i zainteresowania przekuwają 
na organizację dużej i ciekawej imprezy kulturalnej. 
Więcej o NEJIRO dowiecie się na: www.nejiro.pl

Dni Jakuba Wędrowycza
Każdego roku w lipcu Lubelskie Stowarzyszenie 
Fantastyki „Cytadela Syriusza” wraz z Fundacją Ku 
Przeszłości organizuje w Wojsławicach (woj. lubel-
skie, 23 km od Chełma) Dni Jakuba Wędrowycza. Są
one interdyscyplinarną trzydniową imprezą kultural-
ną o pro� lu związanym z szeroko pojętą fantastyką, 
organizowana nieprzerwanie od 2006 roku. Pow-
stała ona na cześć bohatera literackiego, wykreowa-
nego przez pisarza Andrzeja Pilipiuka. Opowieści 
o przygodach Jakuba Wędrowycza cieszą się w Polsce 
ogromną popularnością, zaś Wojsławice to miejsce 
akcji wielu utworów, w których występuje ów bohat-
er. Co roku w impresie bierze udział kilkuset uczest-
ników z całej Polski. Największą grupę uczestników 
stanowią studenci oraz uczniowie szkół ponadpodst-
awowych. Impreza poświęcona jest literaturze, grom 
i sztuce, głównie o tematyce fantastycznej. Co roku 
odwiedza ją kilku literatów, w tym wspomniany An-
drzej Pilipiuk. Podczas trzech dni imprezy odbywa 
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się ponad 50 wydarzeń. Są to: spotkania autorskie, 
prelekcje popularnonaukowe, panele dyskusyjne, 
konkursy i turnieje, gry terenowe, rozgrywki w gry 
planszowe, karciane i fabularne, pokazy: � re show, 
walk, tańca, oraz koncerty. Impreza ma charak-
ter wakacyjnego spotkania i jest luźno powiązana 
z książkowym bohaterem, historią regionu oraz 
fantastyką i różnego rodzaju grami. Jej nieodłączną 
częścią jest spacer śladami Jakuba Wędrowycza, 
podczas którego autor książki opowiada o miejscach 
występujących w opowiadaniach, które uczestnicy 
mogą oglądać „na żywo”. Impreza ma bardzo mocno 
rozwinięty element integracji uczestników. Wieczo-
rami i nocami palą się ogniska, a ludzie śpiewają do 
dźwięków gitary. Więcej o DJW pod adresem: http://
djw.konwent.co

Lubelskie Spotkania z Komiksem
Lubelskie Spotkania z Komiksem to jedyna w Lu-
blinie, zwykle dwudniowa, impreza poświęcona 
ciekawemu i różnorodnemu zjawisku, jakim jest ko-
miks. W programie znajdują się prelekcje, konkursy 
wiedzowe, warsztaty oraz dyskusje. Na imprezie po-
jawiają się twórcy i wydawcy komiksowi, z którymi 
organizowane są spotkania. Zwykle mamy również 
do czynienia z prezentacją ciekawych plansz komik-
sowych, a na stoiskach można zaopatrzyć się w cieka-
we historie obrazkowe. Impreza ma charakter kam-
eralny, bierze w niej udział zwykle nieco ponad 100 
osób, gównie z lokalnego środowiska miłośników ko-
miksu. Ideą imprezy jest pobudzenie zainteresowania 
komiksem, zaprezentowanie trendów w polskim, eu-
ropejskim, amerykańskim i japońskim komiksie oraz 
zaprezentowanie najciekawszych nowości komik-
sowych ostatnich lat. Zapewniamy wysoką jakość 
artystyczną i edukacyjną imprezy. Więcej o imprezie 
znajdziecie na http://www.lszk.pl/

Lubelskie Dni Fantastyki
To najstarsza impreza o tej tematyce po tej stronie 
Wisły. Jest organizowana od 1988 roku w Lublin-
ie i obecnie organizuje ją Lubelskie Stowarzyszenie 
Fantastyki „Cytadela Syriusza”. W programie znaleźć 
można: prelekcje, gry fabularne, planszowe, karci-
ane, bitewne, dyskusje, konkursy, larpy, spotkania 
z twórcami. LDF-y to impreza lokalna, choć na każdej 
edycji pojawiają się osoby z innych miejscowości 
Lubelszczyzny. Co roku konwent gromadzi około 150 
uczestników, którzy w kameralnej atmosferze dzielą 
się swoją pasją.



16 17

FESTIWAL FANTASTYKI FALKON WSCHÓD SŁOWIAŃSKICH MITÓW

GOŚCIE
FALKONU 2018

Krzysztof Abramowski
Pisarz, projektant książek, właściciel studia edytorskiego Studio Wschód 
(www.wschod-studio.pl); urodzony i mieszkający w Lublinie. Organizator 
Falkonu 2015 i 2016, podczas których odpowiadał za przygotowanie ma-
teriałów do druku. Z wydawnictwem Fabryka Słów współtworzył konkurs 
„Pióra Falkonu”, który zaowocował wydaniem antologii opowiadań „Na 
nocnej zmianie”. W tym samym wydawnictwie opublikował do tej pory tek-
sty „Ampułka” oraz „Ostatni dzień służby”. W pracy na co dzień zajmuje się 
kontrolą poszczególnych etapów wydawniczych, nanoszeniem korekty ję-
zykowej i składem publikacji. Po godzinach miłośnik seriali, nurtu postapo 
i literatury fantastycznej.

Astrofaza
Piotr Kosek od 2015 roku prowadzi na YouTube kanał Astrofaza, poświęcony 
szeroko rozumianemu kosmosowi, nauce i technologiom jutra. Tworząc Astro-
fazę, chciał zainspirować ludzi do odkrywania niesamowitego wszechświata 
i jego tajemnic. Sprawić choć w małym stopniu, by kosmos znów stał się sexy 
tematem. Jak sam mówi: „Wierzę, że tak samo jak kiedyś wyprawy żeglarzy do-
prowadziły Europejczyków do nowego lądu, tak dzisiejsze dokonania naukow-
ców, astronautów i działania podobnych do mnie popularyzatorów astronomii, 
doprowadzą rodzaj ludzki do nowych odkryć i nowego domu.”

Marek Baraniecki
Autor opowiadań oraz  mikropowieści: Głowa Kasandry, Wesele Dusz. Pierw-
szy laureat Nagrody Zajdla, Śląkwy i innych wyróżnień. Autor scenariuszy � l-
mowych i słuchowisk radiowych własnych utworów.
Wątki tekstach autora w ciekawy sposób odbijają się w dzisiejszym świecie.
Główna myśł Głowy Kasandry brała jeszcze większego znaczenia, idea Wesela 
Dusz wydarzyła się naprawdę i stała się zarzewiem wielu wydarzeń o global-
nym zasięgu, Ziarno Kirliana dotyka i wpisuje się w nurt najmocniejszych spo-
rów w naszym kraju.
Autor pisze rzadko, ale jak twierdzi nie złożył jeszcze broni.
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Krzysztof Biliński
Twórca portalu i audycji podcastowej”Misterium Grozy”. Założyciel „Wydaw-
nictwa IX”publikującego m.in. klasykę fantastyki i horroru, ale także współcze-
snych autorów z tego kręgu gatunkowego. Koordynator prac związanych z Na-
grodą Polskiej Literatury Grozy im. Stefana Grabińskiego. Redaktor techniczny 
i autor artykułów w kwartalniku „OkoLica Strachu” poświęconemu literaturze 
grozy, a także wspomniany redaktor techniczny książek z wydawnictwa Biblio-
teki OkoLicy Strachu oraz Phantom Books Horror. Prelekcje i panele dyskusyj-
ne prowadził na wielu konwentach takich jak Polcon, Copernicon, Imladris, 
Kfason,SkierCon, Kapitularz, Dni Fantastyki,Smokon,Cthulcon, Jagacon, War-
kon. Autor pracy naukowej o powieści okultystycznej opublikowanej w tomie 
pokonferencyjnym Ośrodka Badawczego FactaFicta „Światy grozy”.

Leszek Błaszkiewicz
Doktor Leszek Błaszkiewicz jest astro� zykiem i popularyzatorem nauki, a jed-
nocześnie wielkim fanem fantastyki. Studia ukończył w Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu, tutaj też otrzymał stopień doktora nauk � zycznych. Od 
2001 roku związany z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdzie naukowo 
zajmuje się badaniami Kosmosu na falach radiowych. Od niedawna pracuje 
z systemem LOFAR, którego elementy budował w Polsce. W pracy popularyza-
cyjnej oprócz niezliczonych prelekcji, odczytów i pokazów, pisuje tez felietony, 
a od sześciu lat prowadzi audycję popularnonaukowa w radiu UWM FM „Mię-
dzy Nauką a Fikcją”.
Jako wielki fan SF często odwiedza konwenty miłośników fantastyki, gdzie pre-
zentuje prelekcje z zakresu � zyki, astronomii, zawsze odwołując się do fantastyki.

Micha Centarowski
Pisarz, redaktor, publicysta. Od 2013 r. w dziale prozy polskiej w magazynie 
„Nowa Fantastyka”, pracuje również jako redaktor w Storytel.pl, platformie 
abonamentowej oferującej audiobooki. Autor książek beletrystycznych „Labi-
rynty”, „I dusza moja”, „Bestia najgorsza”, zbioru esejów o kulturze popularnej 
„Podwójna tożsamość bogów” i komiksu „Liber Horrorum: Księga grozy”, 
stworzonego wraz z rysownikiem Marcinem Kułakowskim. W ramach „Le-
gend Polskich. Allegro” razem z Łukaszem Orbitowskim napisał „Wywiad 
z Borutą”, za który autorzy dostali nagrodę im. J. Zajdla.

Krystyna Chodorowska
W tygodniu programistka z działu sztucznej inteligencji, w weekendy przywód-
czyni barbarzyńskiego klanu. Tłumaczyła m.in. George’a Martina, Chinę Mie-
ville’a i Grega Egana, publikowała opowiadania w magazynie Nowa Fantastyka, 
Esensja, Smokopolitan i w antologiach tematycznych. Nominowana do Nagro-
dy Janusza A. Zajdla 2014 za opowiadanie „Kre(jz)olka”, w tym samym roku 
zabita przez Petera Wattsa w powieści „Echopraksja”. Debiutancka powieść 
„Triskel: Gwardia” ukazała się nakładem wydawnictwa Uroboros.
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Karolina Fedyk
Karolina Fedyk pisze opowiadania fantastyczne i wiersze o terraformacji pla-
net. W 2017 roku jej wiersz What Wants Us nominowano do Nagrody Rhyslin-
ga. Jej debiutancka powieść, Skrzydła, ukaże się nakładem wydawnictwa SQN 
Imaginatio. Karolina głęboko wierzy w to, że wyobrażone światy mogą nauczyć 
nas czegoś nowego o naszym własnym. W wolnym czasie gra w larpach lub 
szuka towarzystwa sów i pustułek.

Grupa Filmowa Darwin
Przewodzi nam jedna maksyma - „Jeśli coś nas śmieszy, jest głupie i idiotyczne 
- kręcimy to!”
Lubimy też rozwiązywać sznurowadła.
Jest nas wielu! Aktorzy, operatorzy, scenarzyści, łowcy nagród, charakteryza-
torki, kulturyści i tyrani!
Dlatego Grupa! Kochamy też � lmy - dlatego Filmowa! Ewolucja - dlatego Dar-
win!

Michał Gołkowski
Człowiek- orkiestra. Z wykształcenia lingwista, z zamiłowania historyk wojsko-
wości i antropolog kultury, z zawodu tłumacz języka angielskiego i rosyjskiego. 
Jako pisarz zadebiutował w 2013 roku książką „Ołowiany Świt” i od tego czasu 
wydał rekordową ilość trzynastu książek osadzonych w czterech różnych uniwer-
sach!   Wszystko zaczęło się od lektury książki „Ślepa Plama” Wiktora Noczkina, 
którą Michał przetłumaczył zresztą później na język polski. Pomysł na własną hi-
storię kiełkował, a gdy dojrzał, Michał napisał swoją pierwszą powieść w zaledwie 
półtora miesiąca! A potem przekonał Fabrykę Słów, by tę książkę wydała i tym 
samym stał się dumnym ojcem polskiego S.T.A.L.K.E.R.a. W tamtym momencie 
nastąpiło zwolnienie blokady maszyny losującej i od tego czasu Michał składa 
w wydawnictwie dwie-trzy książki rocznie. I nie są to same historie z Fabrycznej 
Zony! Jego książki krążą pomiędzy tematyką stalkerską, alternatywną historią czy 
fantasy. Jednak bez względu na gatunek styl „Gołkosia” pozostaje niezmiennie 
smakowity. Jego książki są przepełnione czarnym humorem i absurdem, a pojęcia 
„świętości” Michał zdaje się nie uznawać.   Szczególnie widać to w serii Komor-
nik, nawiązującej do biblijnej Apokalipsy. Natychmiast po wydaniu uznana ona 
została za obrazoburczą i wzbudziła wiele głosów protestu, doczekując się włą-
snego artykułu na Frondzie I jednocześnie zyskując jednak rzesze zachwyconych 
czytelników. NIedawno wrócił do uniwersum S.T.A.L.K.E.R.a, wcześniej uderza-
jąc jeszcze w gatunek dark fantasy swoim “Spiżowym Gniewem”. Zresztą, kontakt 
z fanami jest kolejną rzeczą, która wyróżnia Michała na rynku wydawniczym. 
Mało jest Autorów równie jak on aktywnych i otwartych. Można go spotkać na 
większości konwentów fanowskich, na licznych spotkaniach autorskich i nigdy 
nie jest zbyt zajęty na chwilę rozmowy czy podpisanie książki. Bez względu na to, 
czy prezentuje się akurat w garniturze, czy w stalkerskim szpeju, zawsze możecie 
śmiało podejść i zagaić. Nie wiemy nic o tym, by kiedykolwiek kogoś ugryzł.
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Piotr Górski
Piotr Górski Fan fantastyki od wczesnych lat dziecinnych. Sporadycznie au-
tor. Elektor Nagrody im. Jerzego Żuławskiego. Prowadzi bloga ziutasiedziwi.
blogspot.com, pisze publicystykę do Smokopolitana. Uważa, że fantastyka to 
najlepsze, co się mogło przydarzyć kulturze.

Agnieszka Hałas
Rocznik ’80, z wykształcenia doktor nauk biologicznych, aktualnie tłumacz-
ka i autorka fantastyki. W dorobku ma trzytomowy cykl dark fantasy „Teatr 
węży”, ponad dwadzieścia opowiadań opublikowanych w czasopismach i an-
tologiach, zbiory opowiadań „Między otchłanią a morzem” (2004) i „Po stro-
nie mroku” (2012) oraz powieść „Olga i osty” (2016). Wyróżniona Re� ekto-
rem „Nowej Fantastyki” (2018), nominowana do nagród: Nautilus (2003), 
Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego (2017) i dwukrotnie do Śląkfy 
w kategorii Twórca Roku (2013, 2016). Kocha góry i koty.

Klaudia Hein� e
Od wielu lat zaangażowana w organizację niezliczonych konwentów, koordy-
natorka Seminariów Literackich, Asuconów i niektórych Polconów - w tym 
Główna koordynatorka jubileuszowego, trzydziestego Polconu. Nominowana do 
Identy� katora Pyrkonu w kategorii Promotor Fantastyki, laureatka Nagrody im. 
Krzysztofa „Papiera” Papierkowskiego i pierwszej w historii nagrody KONgre-
su. Przez wiele osób uważana za dobrego ducha polskiego fandomu. Była Prezes 
Śląskiego Klubu Fantastyki, a aktualnie członek zarządu Związku Stowarzyszeń 
Fandom Polski. Erudytka i tłumaczka. Ceniona prelegentka i panelistka specja-
lizująca się w tematach literackich, mitologicznych i psychospołecznych. Inte-
lektualnie niespokojny duch: studiowała � lozo� ę, resocjalizację i zarządzanie. 
Zawodowo ekspert w dziedzinie perfumiarstwa i krytyk perfumeryjny. Autorka 
bloga Sabbath of Senses. Promotorka działań zmierzających do uznania per-
fumiarstwa za dziedzinę sztuki.

W� old Jabłoński
Witold Jabłoński jest pisarzem, tłumaczem, kusicielem, estetą, lekkostrawnym 
cynikiem. Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim, mieszka i pracuje 
w Łodzi. Uprawia fantasy historyczną (cykl „Gwiazda Wenus, gwiazda Lucy-
fer”, „Fryne hetera”, „Słowo i miecz” – w przygotowaniu kontynuacja „Ślepy 
demon”) oraz miejski horror („Miasto Nawiedzonych” – fragmenty dostępne 
na spoti.pl). Przekłada rosyjską fantastykę, m.in. powieści Kira Bułyczowa, 
a także Mariny i Siergieja Diaczenków. Pomawiany o szerzenie antyklerykali-
zmu, satanizmu i deprawowanie młodzieży przy piwie na konwentach fantasty-
ki, w rzeczywistości ma naturę pustelnika lub pogańskiego � lozofa. Prywatnie 
raczej nieszkodliwy, a ponoć nawet sympatyczny. Pracuje dużo w domu, potem 
wyrusza w świat. Całym światem bywa często ulica Piotrkowska ze swymi jedy-
nymi w swoim rodzaju pubami i kawiarniami. Tak, czy owak, pisarz jest dziec-
kiem dużego miasta i najbardziej lubi wyjeżdżać do innych dużych miast. Moż-
na go więc spotkać czasem w którejś z europejskich stolic na tarasie artystycznej 
kafejki lub w nowojorskiej East Village. Doświadczenia i obserwacje z podróży 
wykorzystuje w powieściach, zarówno historycznych, jak i współczesnych.
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Aleksandra Janusz
Aleksandra Janusz (właśc. Aleksandra Janusz-Kamińska)
Rocznik 1980, urodzona w Warszawie. Doktor neurobiologii, obecnie pracuje 
w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w War-
szawie. Debiutowała w „Science Fiction” 4/2001 opowiadaniem „Z akt miasta 
Farewell”, jest autorką powieści „Dom wschodzącego słońca” oraz trzech to-
mów serii science fantasy „Kroniki rozdartego świata” - „Asystent czarodziejki”,  
„Utracona Bretania” i „Cień Gildii”.  Publikowała opowiadania i artykuły publi-
cystyczne w internetowym magazynie Fahrenheit, w magazynie mangi i anime 
„Kawaii” oraz w innych czasopismach. Uzależniona od książek, czyta wszystko; 
nie jest gatunkistką. Zawodowo zajmuje się molekularnymi mechanizmami 
rozwoju neuronów, pamięci i uczenia się.

Alicja Janusz
Z zawodu tłumacz, ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W polskim fandomie działa od lat z ramienia 
Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza”. W 2016 w pokon-
kursowej antologii „Na nocnej zmianie” nakładem Fabryki Słów ukazało się jej 
debiutanckie opowiadanie „Tarantela dla głupców”. Rok później Wydawnictwo 
Adam Marszałek opublikowało jej samodzielną książkę, „Ballady ze spalonego 
traktu”. Z bardami zadaje się nie tylko na kartach powieści, każdą wolną chwilę 
spędzając z lutnią w ręku, który to instrument wiąże ją też ze środowiskiem 
rekonstrukcji historycznej.

Tomasz Knapik
Znany polski lektor � lmowy, radiowy i telewizyjny, z wykształcenia elektro-
technik. Wśród wszystkich � lmów, które przeczytał, znalazło się wiele klasy-
ków kina akcji, a także dużo � lmów klasy B czy C. Do dziś pamiętany jest m.in. 
z kasetowej wersji Pulp Fiction.

Jacek Kloss
Młody wielbiciel Zony z Lublina.
Jako dziecko marzył, by zostać żołnierzem. Ostatecznie został tłumaczem, ale 
marzenie z dzieciństwa nie umarło, skanalizowało się jedynie w innej formie. 
Jacek jest zaangażowanym członkiem Lubelskiej Zony, czyli grupy wielbicieli 
i odtwórców uniwersum S.T.A.L.K.E.R.a
Uwielbia żeglarstwo, kendo, wypady na strzelnicę i gorzką herbatę pitą w do-
mowym zaciszu.
Sam o sobie mówi, że jest autonomiczną machiną autoironii. Może dlatego 
w rubryce „znaki szczególne” wpisał: pompa insulinowa.
Gdy już zarobi krocie na swoich bestsellerowych powieściach, będzie jeździł 
Astonem Martinem DB6, Jaguar F Type albo Chevroletem Impala z ’67.
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Marta Kładź-Kocot
Marta Kładź-Kocot –  doktor nauk humanistycznych, autorka dwutomowej po-
wieści fantasy „Noc kota, dzień sowy” oraz książki „Dwa bieguny mitopoetyki. 
Archetypowe narracje w twórczości J.R.R. Tolkiena i Stanisława Lema”. Pisuje 
również artykuły naukowe o fantastyce i mitach, opowiadania oraz teksty publi-
cystyczne. Uzależniona od czytania, okularów przeciwsłonecznych, dobrej kawy, 
zadawania tekstom nietypowych pytań i wewnętrznego sarkastycznego komen-
tatora rzeczywistości. Lubi zapomniane słowa i dziwaczne teorie.

Jacek Komuda
Jacek L. Komuda to zawodowy pisarz i historyk, aktualnie na podyplomowych 
studiach doktorskich na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się dziejach 
Rzeczypospolitej Szlacheckiej. Autor siedemnastu książek: dziewięciu powieści 
historycznych, marynistycznych i siedmiu zbiorów opowiadań których akcja 
rozgrywa się w XVII wieku, na morzach i oceanach oraz w XV-wiecznej Fran-
cji. Jego dzieła, bez przerwy wznawiane, sprzedały się w łącznym nakładzie 
ponad pół miliona egzemplarzy i cieszą się ogromną popularnością wśród pol-
skich Czytelników.
Jako jeden z nielicznych ludzi pióra uczestniczy w rekonstrukcjach historycz-
nych jako XVII-wieczny polski husarz, pancerny i Lisowczyk poznając w ten 
sposób realia dawnego pola walki.  Na własnym koniu przejechał pół Polski, 
spory kawałek Ukrainy i jeszcze większy Karpat wschodnich.
Najsławniejszą powieścią autora jest czterotomowy cykl Samozwaniec (Fa-
bryka Słów: 2009-2013) opowiadający o wyprawie Polaków na Moskwę na 
początku XVII wieku oraz Banita (Fabryka Słów 2011) - mroczna i zaskaku-
jąca opowieść o miłości szlachcica - rębajły i pięknej kurtyzany. Najnowszym 
dziełem jest powieść Hubal - opowiadająca o losach legendarnego zagończyka 
i dowódcy, majora Henryka Dobrzańskiego, który we wrześniu 1939 roku nie 
złożył broni po przegranej wojnie.
Autor jest stałym współpracownikiem tygodnika Do Rzeczy, gdzie prowadzi 
dział felietonów kulinarnych: Podróże kuchmistrza koronnego.

Magdalena Kucenty
Jak dotąd trzykrotnie nominowana do Nagrody im. Janusza Zajdla. Publikowa-
ła w Nowej Fantastyce („Czwarta wiadomość”, „#Eudajmonia” i „Mechanizm 
gojenia”), w Smokopolitanie („Koziorożec i Smok” oraz „Paradoks Bliźniąt”), 
a także na łamach magazynu Fantom. Jej opowiadania można też znaleźć w an-
tologiach „Dobro złem czyń” i „Echo zgasłego świata”. W wolnym pisze książkę 
ze świata Zodiaków, gdzie rozgrywały się dwa z jej nominowanych tekstów. 
Ukończyła telekomunikację na Politechnice Gdańskiej. Pracuje w branży IT. 
Uwielbia pisać, byleby nie o sobie.
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Anna Lange
Anna Lange jest chemiczką zatrudnioną na jednej z warszawskich uczelni wyż-
szych, autorką licznych publikacji na temat widm (widm cząsteczkowych, czyli 
spektroskopii molekularnej). Oprócz chemii � zycznej i fantastyki, interesuje się 
klasyczną powieścią kryminalną i literaturą XIX wieku. Clovis LaFay był jej 
debiutem powieściowym. Obecnie pracuje nad kontynuacją tej powieści.

Ian R.MacLeod
Ian R. MacLeod to bez wątpienia jeden z najciekawszych współczesnych twór-
ców literatury fantastycznej z Wielkiej Brytanii. Jego utwory, wśród których po-
czesne miejsce zajmują historie alternatywne, charakteryzują się umiejętnym 
i zazwyczaj niezwykle subtelnym wykorzystaniem tła historycznego, wyjątko-
wym wysublimowaniem stylistycznym oraz niezwykłą dogłębnością w badaniu 
wnętrza bohaterów.
Zadebiutował pod koniec lat 80. minionego stulecia serią znakomitych opo-
wiadań, dzięki którym zyskał spore zainteresowanie czytelników i uznanie 
krytyki. Jego pierwsza powieść, � e Great Wheel (1997), została wyróżniona 
nagrodą amerykańskiego branżowego miesięcznika „Locus”, a druga, Wieki 
światła (2003), zapewniła mu nie tylko nominację do World Fantasy Award 
oraz ogromną poczytność, ale niemal z miejsca została uznana za klasykę prze-
żywającego wówczas szczyt swej popularności nurtu New Weird. Odmalowany 
w niej świat to porywające połączenie dickensowskiego Londynu (choć uważna 
lektura może nasuwać przypuszczenie, że przedstawionej rzeczywistości al-
ternatywnej bliżej jest do wieku XX niż XIX) z napędzanym magią industria-
lizmem. Do wykreowanej przez siebie alternatywnej Anglii pisarz powrócił 
jeszcze w powieści Dom burz (2005) oraz noweli Opowieść młynarza − w wy-
daniu książkowym ukazała się w tomie Podróże. 
Opublikowana w 2008 roku powieść Pieśń czasu została wyróżniona nagrodą 
Arthura C. Clarke’a, pokonując między innymi Peanatemę Neala Stephenso-
na. Stanowi ona odejście od świata prezentowanego w poprzednich utworach 
na rzecz niezwykle barwnej wizji XXI stulecia, prezentowanej z perspektywy 
światowej sławy skrzypaczki będącej u schyłku życia i opowiadającej o nim wy-
łowionemu z oceanu młodzieńcowi.
Obudź się i śnij z roku 2014 to z kolei błyskotliwa wariacja na temat czarnego 
kryminału oraz kina hollywoodzkiego lat 40. XX wieku.
Najnowsza powieść Iana, Czerwony śnieg, opowiada historię niezwykłej istoty, 
ukazującej swe mroczne oblicze w różnych epokach i miejscach.
Większość opowiadań brytyjskiego twórcy została zebrana w zbiorach: Voyages 
by Starlight (1996), Tchorosty i inne wy-tchnienia  (2004; w polskim przekła-
dzie ukazał się wraz z powieścią Obudź się i śnij w 2014 roku), Past Magic 
(2006), Podróże (2010; w polskim przekładzie ukazał się wraz z powieścią Pieśń 
czasu w 2011 roku) oraz Frost on Glass (2015).

Kamil Muzyka
Kamil Muzyka – Doktorant w INP PAN, członek Space Generation Advisory 
Council, Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, współprowadzący 
Prawo i Kosmos – Prawo Kosmiczne.  Jego specjalizacją naukową są surowce 
kosmiczne i produkcja mikrograwitacyjna.
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Paweł Majka
Paweł Majka urodzony w 1972 roku w Krakowie polski autor opowiadań i po-
wieści fantastycznych. Pierwsze opowiadanie wydano mu drukiem w 1987 roku, 
w nagrodę za zajęcie 3 miejsca w konkursie Złotej Ostrogi organizowanym 
co roku przez „Świat Młodych”. Następne opowiadanie opublikował dopiero 
w roku 2006. Pracował w lokalnych mediach – prasie i rozgłośniach radiowych, 
później w jednej z ogólnopolskich telewizji. Współpracował z „Czasem Fanta-
styki” i internetowym magazynem „CreatioFantastica”. Obecnie współpracuje ze 
„Smokopolitan” oraz blogiem poświęconym grom video GIKZ.pl. Opowiadania 
publikował w „Nowej Fantastyce”, SFHiF, F&SF Edycja Polska oraz antologiach 
wydawnictw Powergraph, Fabryka Słów, GeniusCreations.
Jest autorem powieści: „Pokój Światów” (nominacja do Nagrody in. Janusza 
A. Zajdla w roku 2015, oraz Nagroda im. Jerzego Żuławskiego 2015), „Dzielnica 
Obiecana”, „Niebiańskie Pastwiska” (nominowana do nagrody Zajdla, otrzymała 
nagrodę im. Żuławskiego w roku 2016), „Człowiek Obiecany”, „Berserk” (no-
minowany do Żuławskiego 2018), „Wojny Przestrzeni” (nominowane do Zadla 
2018 i Żuławskiego 2018).

Miko Cosplay
Ta młoda, profesjonalna cosplayerka z Poznania, która ukończyła szkołę kra-
wiecką i od niedawna posiada o� cjalny państwowy tytuł Krawca. Przygodę 
z Cosplayem zaczęła ponad 5 lat temu i w tym czasie wykonała ponad 120 róż-
nych strojów.
Jej pasja do szycia może równać się tylko miłości do jej słodkiego kota.
Miko była między innymi członkiem jury o� cjalnego konkursu cosplay na 
PGA 2018, oraz na wielu innych polskich konwentach.

Sławomir Nieściur
Sławomir Nieściur Rocznik 1973. Z wykształcenia prawnik, z zawodu urzędnik. 
Literaturą zafascynowany mniej więcej od siódmego roku życia, kiedy to po he-
roicznych bojach przedarł się przez znaleziony na strychu, doszczętnie sczytany i 
lekko nadgryziony przez myszy egzemplarz „Krzyżaków”. Pierwsze opowiadanie 
wystukał na tablecie za pomocą dotykowej klawiatury w spartańskich warunkach 
wsi polskiej bez dostępu do technologicznych udogodnień.
Laureat konkursu „Stalkerzy do piór” zorganizowanego przez Fabrykę Słów.
W 2016 r. nakładem tegoż wydawnictwa ukazała się jego debiutancka powieść 
„Wedle zasług”, a rok później jej kontynuacja pt. „Ostatniego zeżrą psy”.
Popełnił wiele zbrodni, na razie tylko wirtualnych.
Miłośnik gier komputerowych, zapamiętały kinoman, trochę kociarz. Rozpoczy-
nał swoją stalkerską przygodę, zagryzając płyn „Lugola” „pszczółką”.
Resztę życia najchętniej spędziłby gdzieś na Alasce, w wygodnym fotelu, z zapeł-
nionym e-bookami czytnikiem, drzemiącym na kolanach kotem oraz kubkiem 
mocnej kawy w zasięgu ręki. Mieszka w Lublinie wraz z żoną i synem.

Jakub Nowak
Jakub Nowak (1981) – pisarz i medioznawca. Autor zbioru opowiadań Am-
nezjak (Powergraph, 2017). Publikował też w „Nowej Fantastyce”, „Czasie 
Fantastyki” oraz antologiach, m.in. Głos Lema (Powergraph, 2011) i Science 
Fiction (Powergraph, 2011). Nominowany do nagrody im. Janusza A. Zajdla za 
opowiadanie „Karnawał”, zwycięzca literackiego konkursu „Nowej Fantastyki” 
i British Council (2004, pierwsza nagroda za opowiadanie „Struktura dysonan-
su. Legenda”). Gdy nie pisze i nie poświęca czasu na fanowskie popkulturowe 
przyjemności, pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, gdzie zajmuje się teoriami mediów, kulturą popularną i aktyw-
nością obywatelską online.
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Artur Olchowy
Bezczelny chłopak z Warszawy, któremu się wydaje, że jest pisarzem. Współ-
twórca GOREktywu i emerytowany stołeczny konwentorob. Obecnie czasami 
pisze, za co nawet go czytelnicy nominowali do Zajdla.
Prywatnie usłużny niewolnik świnek morskich – liczy na dobrą posadę w No-
wym Porządku, gdy już przejmą władzę nad światem. Nie lubi o sobie pisać 
w trzeciej osobie, prawda, Arturze? Prawda. 

Dominika Oramus
dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, � lolog angielski, literaturoznaw-
ca. Zajmuje się powieścią współczesną, science � ction i poetyką postmoderni-
zmu, a zwłaszcza relacjami nauk ścisłych i humanistyki w kulturze XXI wieku. 
Autorka m.in. książek: O pomieszaniu gatunków. Science � ction a postmoder-
nizm (Warszawa 2010); Imiona Boga: motywy meta� zyczne w fantastyce drugiej 
połowy XX wieku (Kraków 2011); Darwinowskie paradygmaty. Mit teorii ewolu-
cji w kulturze współczesnej (Kraków 2015); Charles Darwin’s Looking Glass. � e 
� eory of Evolution and the Life of its Author in Contemporary British Fiction 
and Non-Fiction ( Frankfurt am Main, 2015); Grave New World. � e Decline of 
the West in the Fiction of J.G. Ballard (Toronto 2015), Ways of Pleasure. Ange-
la Carter’s Discourse of Delight in her Fiction and Non-Fiction( Frankfurt am 
Main, 2016).

Marek Oramus
Polski pisarz fantastyki i publicysta. Autor cyklu felietonów Piąte piwo, druko-
wanych od 1990, pierwotnie na łamach „Fenixa”, później „Nowej Fantastyki”. 
55 z nich ukazało się w książce Rozmyślania nad tlenem. Autor wyboru opowia-
dań polskich pisarzy SF Bunt robotów (Gorzowski Klub Miłośników Fantastyki 
Naukowej 1981). Członek World SF. Debiut książkowy to opublikowana w 1982 
powieść science � ction Senni zwycięzcy, zaliczana do nurtu fantastyki socjolo-
gicznej. Przedstawia wizję zamkniętego, zmanipulowanego społeczeństwa od-
noszącą się do polskiej rzeczywistości lat 80. XX wieku. Swoje utwory zamiesz-
czał w „Politechniku”, „Problemach”, „Przeglądzie Technicznym”, „Fantastyce”, 
„Piśmie Literacko-Artystycznym” oraz w antologii Spotkanie w przestworzach 
(t. 2, KAW, W. 1982). W 1983 ukazała się jego powieść Senni zwycięzcy (Czytelnik, 
W. 1983), w dwa lata później kolejna powieść Arsenał (Iskry, W. 1985). Autor 
Arsenału, obok Janusza Zajdla, Macieja Parowskiego, Wiktora Źwikiewicza, Ta-
deusza Markowskiego, Andrzeja Krzepkowskiego należy do przedstawicieli so-
cjologiczno-politycznego nurtu polskiej fantastyki naukowej.

Marcin Przybyłek
Marcin Przybyłek (ur. 1968), znany także jako Martin Ann Drimm, lekarz me-
dycyny, wieloletni pracownik koncernu farmaceutycznego, trener i konsultant 
biznesowy, wizjoner, � lozof. Autor największej polskiej sagi science � ction 
„Gamedec”, antyporadnika dla menadżerów „Sprzedaż albo śmierć?!”, antykor-
poracyjnego futurystycznego kryminału „CEO Slayer” powieści „Kalina i Kaj. 
Książka teoretycznie dla dzieci”, zbioru anegdot dla traczy „Grao Story” oraz 
epickiej sagi „Orzeł Biały”. Od lat zainteresowany psychologicznym, technolo-
gicznym oraz � nansowym rozwojem ludzkości, rozwija swoje wizje w książ-
kach, wykładach i podczas szkoleń. Od trzydziestu trzech lat w związku z żoną 
Anną, z którą mają szesnastoletnią córkę, Kalinę.
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Jacek Piekara
Jacek Piekara to pisarz i dziennikarz. Pracował w gazetach zajmujących się 
popkulturą (przede wszystkim grami komputerowymi), prowadził pro-
gramy radiowe i telewizyjne, był reżyserem dubbingów. Od kilkunastu 
lat poświęca się przede wszystkim pisaniu książek. Najbardziej znany jest 
z wielotomowego cyklu (w tym roku ukazuje się tom jedenasty!) traktującego 
o inkwizytorach żyjących w świecie alternatywnego Renesansu (serie „Ja, in-
kwizytor” oraz „Płomień i krzyż”). W świecie tym Jezus Chrystus nie umarł 
na krzyżu za grzechy ludzkości, chrześcijaństwo oparte jest na idei zemsty, 
a magia, demony i potwory istnieją naprawdę i objawiają się w życiu ludzi.
Wśród innych książek napisał również hiperrealistyczną antyutopię 
o zdegenerowanej Polsce przyszłości („Przenajświętsza Rzeczpospolita”, 
a także trzy powieści z pogranicza sensacji i kryminału opowiadające 
o czasach Rzeczpospolitej Sarmackiej („Charakternik” oraz „Szubienicznik” 
i „Szubienicznik: Falsum et verum”.
A poza tym jako urodzony polityczny drapieżnik zajmuje się również ostrą pu-
blicystyką społeczną i polityczną, co przysporzyło mu zarówno gorących przy-
jaciół jak i oczadziałych z niechęci wrogów ;).  

Marcin Podlewski
Marcin Podlewski miał zostać operatorem obrabiarek skrawających. Zdał jednak 
na � lozo� ę, by wreszcie wylądować na studiach dziennikarskich. Nadal czuje 
jednak sentyment do smarów, zgrzebnych drelichów i noży kątowych tnących 
stal na śrubki.
Debiutował sto lat temu na łamach magazynu LAMPA Pawła Dunina-Wąsowi-
cza, by zapaść na kilka lat na twórczy stupor. Jak sam mówi, reset przeżył w trak-
cie pisania Happy END — swojej debiutanckiej powieści, mieszaniny horroru, 
fantastyki i postapo wydanej w 2013 roku. W tym samym roku opowiadaniem 
Edmund po drugiej stronie lustra (nominacja do Nagrody Zajdla 2013) wygrał 
konkurs na XXX-lecie Nowej Fantastyki.
Do space opery przymierzał się długo. Przygotowanie pełnego researchu książki 
zajęło mu sporo czasu: poczynając od realnie istniejących galaktycznych map, 
przez całą strukturę opisywanego świata, po zagadnienia astronautyki kończąc. 
Tak powstał Skokowiec — pierwsza część planowanej tetralogii Głębia o świe-
cie, w którym opanowana niegdyś przez ludzi Droga Mleczna została zniszczona 
niemal w stu procentach przez serię potwornych wojen, a nadprzestrzenne sko-
ki przez tytułową Głębię mogą prowadzić do zgubnego w skutkach szaleństwa. 
Skokowiec był nominowany do Książki Roku 2015 Nowej Fantastyki. Seria Głę-
bia to zdecydowanie jedna z największych niespodzianek w rodzimej fantastyce 
w ostatnich latach.

Aleksandra Radlak
Aleksandra Radlak – autorka i tłumaczka, żona kowala i Matka Polka. Opiekun-
ka gromadki złożonej z kóz, miniaturowych dinozaurów (popularnie zwanych 
kurami), wzbudzającego postrach wilczaka czechosłowackiego oraz apodyk-
tycznego rudego kota, który zjeździł z nią pół Europy. Miłośniczka Słowiań-
szczyzny, polskiej wsi i dzikiej przyrody, o wrażliwości wychodowanej wśród 
upadłych fabryk Górnego Śląska, a następnie wysmaganej wiatrem szkockich 
wrzosowisk i wymrożonej wodą niezamieszkałych zakamarków norweskich 
� ordów. Inspirację do swojej twórczości czerpie z piękna różnorodności kultur 
i języków, które poznała podczas podróży (� zycznych i literackich) oraz z mi-
łości do własnej kultury i własnego języka, za którymi tęskniła, gdy mieszkała 
w szeroko zakrojonym Gdzie Indziej. Inspirują ją odwiecznie przenikające się 
w przyrodzie, sztuce, religii i � lozo� i archetypy oraz antagonizmy występujące 
pomiędzy przyrodą, kulturą i cywilizacją, a więc także kultura ludowa, teologia 
i mitologia. Jej twórczość to historia, etnologia, polityka i relacje międzyludz-
kie ubrane w kolorowe szaty fantastyki i science-� ction. Jako główne inspiracje 
literackie wymienia wszelkiego rodzaju podania ludowe, bajki i baśnie, a tak-
że twórczość Philipa K. Dicka, Kurta Vonneguta i klasyków: od Emily Brontë, 
przez Dostojewskiego, Słowackiego, Mickiewicza i Sta� a, aż po Nietzschego, 
Guénona, czy Eliadego.
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Martyna Raduchowska
Debiutowała opowiadaniem Cała Prawda o PPM w antologii Kochali się, że 
strach (2007), a swoje studencko-emigracyjne przygody z fantastycznym twi-
stem opisała w opowiadaniu Shade, w antologii Nawiedziny (2009). Autorka 
dwóch książek z gatunku urbanfantasy: Szamanka od umarlaków (2011) i De-
mon Luster (2014), cyberpunkowego kryminału Łzy Mai (2015) wyróżnionego 
Nagrodą Literacką Kwazar za wartości naukowe w literaturze science � ction 
(2016), oraz cyberpunkowego thrillera psychologicznego Spektrum (paździer-
nik 2018). W 2016 roku rozpoczęła pracę jako scenarzystka w studiu CD PRO-
JEKT RED, obecnie zaś knuje kolejną powieść.

Radek Rak
Radek Rak - rocznik 1987. Autor powieści „Puste niebo”, za którą otrzymał Zło-
te Wyróżnienie w Nagrodzie im. Jerzego Żuławskiego i nominację do Zajdla, 
oraz paru innych rzeczy. Weterynarz z zawodu, Krakowianin z przypadku.

Red Chaos Cosplay
Urodzona w Lublinie, zwyciężczyni zeszłorocznego konkursu cosplay na Falko-
nie i laureatka nagród na innych polskich konwentach. Stroje tworzy od trzech 
lat - zaczynała od uniwersum Wiedźmina i mimo inspiracji również innymi 
źródłami, temu pozostaje wierna najbardziej. Lubi korzystać z możliwości połą-
czenia cosplay’u ze swoim wykształceniem muzycznym. Swoje stroje i makijaże 
tworzy na podstawie gier video, a ostatnio również bitewnych. Mimo swojej 
corocznej obecności na Falkonie, jako juror konkursu cosplay pojawi się na 
konwencie po raz pierwszy.

Paweł Rochala
Paweł Rochala (ur. 1968), pisarz i historyk wojskowości z zamiłowania, zawo-
dowy o� cer Państwowej Straży Pożarnej. Autor wielu artykułów i felietonów 
do branżowej prasy strażackiej. Żonaty, ma dwoje dzieci. Autor książek histo-
rycznych i popularnonaukowych, m.in.: „Cedynia 972”, „Niemcza 1017”, „Im-
perium u progu zagłady. Najazd Cymbrów i Teutonów”, „Las Teutoburski 9 rok 
n.e.”, „Powstanie Spartakusa 73-71 p.n.e”, „Vercellae 101 p.n.e.” oraz powieści: 
„Bogumił Wiślanin”, „Baśń średniowieczna”, „Ballada o czarownicy”.
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Jerzy Rzymowski
Redaktor, tłumacz, pisarz, dziennikarz. Redaktor Naczelny „Nowej Fantastyki” 
i polskiego wydania Siódmej Edycji “Zewu Cthulhu”. Członek Klubu Tfurców 
i Asocjacji Polskich Pisarzy Fantastycznych. Członek-założyciel Polskiego To-
warzystwa Badania Gier. W latach 1998-2001 redagował miesięcznik poświę-
cony grom fabularnym i fantastyce „Magia i Miecz”, a następnie (w latach 2003-
2--5) internetowy tygodnik GameStar.

Elena Samko
Jedna z najbardziej nietypowych cosplayerek na świecie oraz wielka fanka 
wiedźmina. Pochodząca z Syberii twórczyni niesamowitych charakteryzacji 
potra�  przemienić się z przerażającego potwora w uwodzicielskiego sukkuba. 
Gościła na konwentach w Turcji, Polsce, Rosji oraz we Włoszech gdzie wystę-
powała w roli gościa, jurora w konkursach lub jako cosplayerka na stoiskach 
CD Projekt RED.

Wojtek Sedeńko
Wojtek Sedeńko (ur. w 1961 roku w Nidzicy) wydawca, krytyk, redaktor, selek-
cjoner licznych antologii, organizator konwentów, animator ruchu fanowskie-
go w Polsce, pomysłodawca i koordynator Encyklopedii Fantastyki. Założyciel 
w 1991 roku księgarni wysyłkowej Verbum, przemianowanej potem na księ-
garnię Solarisnet.pl - najstarszą i największą księgarnię wysyłkową z fantastyką 
w Polsce. Dziennikarz współpracujący z miesięcznikami, tygodnikami i dzienni-
kami w całej Polsce, najdłużej z „Nową Fantastyką” (lata 1990-2001), dla której 
pisał co miesiąc recenzje oraz felietony. W 1994 roku założył kwartalnik SFinks, 
który z przerwami redaguje do dziś. Pismo jest wzorowane na amerykańskim 
„Locusie”. Rozdawane bezpłatnie klientom księgarni Solarisnet.pl jest koloro-
wym czasopismem o fantastyce, zawierającym literaturę, felietony uznanych 
pisarzy, krytyków, popularyzatorów nauki. Organizator turystyki krajowej i za-
granicznej, podróżnik, w czasie swoich wojaży wzdłuż i wszerz Europy zbiera 
materiały do książki o Europie mniej znanej. Miłośnik gór wszelakich, średnio-
wiecznych zamków i historii.

Marcin Seg� 
Marcin ‚Seji’ Segit – fan, mistrz gry, gracz (kolejność losowa). Przygodę z gra-
mi fabularnymi zaczął w 1994 roku od „Oka Yrrhedesa”. Od tamtego czasu nie-
przerwanie związany jest z RPG, a nieco krócej także z fandomem. Debiuto-
wał w 2000 roku na łamach dodatku do pierwszej edycji „Warhammera FRP” 
zatytułowanego „Apocrypha 2: Chart of Darkness”, a dwa lata później wygrał 
Quentina. Publikował w starej i nowej „Magii i Mieczu”, redagował m.in. polskie 
wydania „Tunnels & Trolls”, „Lady Blackbird”, „Fate Accelerated” i „� e Shadow 
of Yesterday” oraz rodzime „Armie Apokalipsy”. Przełożył na język polski „Me-
tamorphosis Alpha” oraz pomógł odkurzyć polską grę fabularną „STALKER”. 
Jest miłośnikiem historii branży RPG, redaktorem fanzinu „Spotkania Losowe” 
oraz należy do grupy k6 trolli zajmującej się fanowskim wydawaniem starych 
gier fabularnych. W wolnych chwilach gra, pisze, tłumaczy, redaguje, jeździ na 
konwenty, kolekcjonuje podręczniki i wciąż wierzy, że kiedyś znajdzie czas na 
wszystko. Lubi koty.



28 29

FESTIWAL FANTASTYKI FALKON WSCHÓD SŁOWIAŃSKICH MITÓW

Wiktor Stribog
Wiktor Stribog (ur. 1988) - twórca multimedialny i kulturoznawca, felietonista 
Dwutygodnika, autor projektu Kraina Grzybów TV oraz licznych fanpejdży sa-
tyrycznych. W lipcu 2018 roku otworzył swoją pierwszą wystawę indywidualną 
w galerii CSW Kronika w Bytomiu.

W� old Vargas
Wraz z Pawłem Zychem współautor serii „Legendarz” w tym „Bestiariusza sło-
wiańskiego” pisarz, ilustrator, felietonista, opowiadacz, muzyk i pedagog. Od 
lat moją pasją jest odnajdywanie, wskrzeszanie i popularyzowanie słowiańskiej 
fantastyki ludowej. Ja i Paweł przestudiowaliśmy setki opracowań, baśni, legend 
i wiemy już że to beczka bez dna. Uwielbiam przenikać przez pierwszą warstwę 
podań ludowych i odkrywać ich bogate drugie dno, powiązania z legendami 
innych kultur, z naszą słowiańską mentalnością i z warunkami historycznymi, 
w których się nasza kultura rozwijała. Oprócz pisania i ilustrowania książek, 
podróżuję po całym kraju opowiadając o naszych odkryciach w konwencji 
„storytellingu”. Poza tym mam stałą rubrykę w Nowej Fantastyce P.t.: „Z kartek 
legendarza”. Nasze książki, szczególnie Bestiariusz Słowiański są już od lat inspi-
racją dla innych twórców gier, opowieści, komiksów, tatuaży i dzieł plastycznych. 
Ilustracje z naszego Bestiariusza były inspiracją do tworzenia chociażby postaci z 
gry Wiedźmina „Dziki gon” w tym tytułowego Biesa.

Robert M. Wagner
Książka Roberta M. Wegnera „Pamięć wszystkich słów. Opowieści z meekhań-
skiego pogranicza” została nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 lubi-
myczytać.pl w kategorii Fantastyka, fantasy.
Debiutował w 2002 r. w 19 numerze „Science Fiction” opowiadaniem „Ostatni 
lot Nocnego Kowboja”. Następnie było „Ponieważ kocham cię nad życie”, „Honor 
górala”, „I będziesz murem”, dwa opowiadania tworzące mikropowieść – „Sen 
przedwiecznych” i „Przebudzenie”; „Światło na klindze miecza”, „Gdybym miała 
brata” oraz „Wszystkie dzieci Barbie” – wszystkie w SFF&H.
Mieszka i pracuje na Śląsku, gdzie, jak mówi, przeprowadził się za panią swojego 
życia, która też zjechała tu z innych stron – „I tak spotkaliśmy się mniej więcej 
pośrodku drogi”.
Podwójny laureat nagrody im. Zajdla za 2012 rok oraz 2015.

Żywiołak
Tego zespołu przedstawiać już dziś w Polsce nikomu nie trzeba. Od roku 2005 
konsekwentnie pracuje ukazując światu nowe, absolutnie świeże spojrzenie na 
spuściznę słowiańskiej muzyki ludowej. To za sprawą tej piątki pasjonatów do-
wiedzieliśmy się o „polskim neofolku”. Wzorem najlepszych kapel tworzących 
styl „innovative folk” w Skandynawii, czy innych krajach Europy poznaliśmy 
wyjątkowo przyswajalny gatunek czerpiący całymi garściami z polskiej spuści-
zny kulturowej. Czerpiąc z takich zespołów jak Hedningarna czy Hoven Dro-
ven zapodaje nam Żywiołak podróż szlakami przedchrześcijańskiej zachodniej 
i wschodniej Europy. Bez wątpienia jako pierwszy w sposób absolutnie bez kom-
pleksowy odkurzył temat mało znanej słowiańskiej mitologii. Bez wątpienia jako 
pierwszy przyczynił się do „boomu” zainteresowania kulturą rodzimą jaki ma 
obecnie w Polsce miejsce. Bez wątpienia stał się inspiracją dla wielu projektów 
muzycznych, które od tej pory zaczęły u nas powstawać.
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Yumikasa Photography
Monika od 6 lat pasjonuje się fotogra� ą. Zaczynając od fotografowania krajo-
brazów poprzez streety, baśniowe i mroczne kreacje wpadła po uszy w foto-
gra� ę cosplayową. Ma na swoim koncie ponad 150 sesji cosplayowych i setki 
sfotografowanych cosplayerów, a jej zdjęcia widniały w takich magazynach jak 
Nowa Fantastyka czy CD-Action. W swojej karierze zdobyła też dwie okładki 
światowych magazynów oraz udzieliła do nich kilku wywiadów. Współpraco-
wała również z zagranicznym wydawcą gdzie jej cosplayowe zdjęcia zdobiły 
karty do gier.

Beata Smugaj
Ekspertka społeczno-obyczajowa, specjalistka od wizerunku w social media, 
a przede wszystkim autorka i ilustratorka webkomiksu „Lisie Sprawy”,opo-
wiadającego o przygodach średniowiecznych lisów mieszkających w pałacu 
z sera. Prywatnie hoduje dwie świnki morskie - Teslę i Grahama Bella. Lubi 
dobre gry i gorącą kawę.

Artur Wabik
(ur. 1982 r. w Krakowie) – artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, 
badacz popkultury. W latach 2003–2012 wydawca komiksu i literatury fan-
tastycznej. Członek Zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, 
w ramach którego od 2011 r. organizuje Krakowski Festiwal Komiksu, zaś od 
2015 r. Salon Komiksu, towarzyszący Targom Książki w Krakowie. W latach 
2013–2016 recenzent komiksowy Instytutu Książki w Krakowie. W latach 
2016-2017 przewodniczący jury międzynarodowego konkursu na krótką for-
mę komiksową przy Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. 
Kurator wystawy „Teraz Komiks!” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 
2016 r. działa na rzecz utworzenia Muzeum Komiksu w Krakowie.

Marcin Andrys
Prawnik, zagorzały kino� l, animator kultury, organizator LSzK, red. nacz. 
portalu Paradoks.
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Kasia Babis
Rysowniczka, ilustratorka, autorka komiksów i książek dla dzieci, publiku-
je w sieci jako Kiciputek. W swoich pracach komentuje najbardziej aktualne 
problemy polityczne, angażując się w walkę z wykluczeniem i dyskryminacją. 
Od 2017 współpracuje z amerykańskim portalem � e Nib tworząc krótkie, 
satyryczne formy komiksowe. Na co dzień pracuje jako concept artystka 
w branży gier.

Marta Kisiel
Marta Kisiel (1982) – pisarka i tłumaczka, z wykształcenia polonistka. Debiu-
towała w 2006 roku na łamach internetowego magazynu Fahrenheit opowia-
daniem Rozmowa dyskwali� kacyjna. Na swoim koncie ma ukochany przez 
czytelników cykl Dożywocie (Dożywocie, Siła niższa, Szaławiła) oraz powie-
ści wrocławskie: Nomen omen i Toń.
Trzykrotnie nominowana do Nagrody im. Janusza A. Zajdla, statuetkę zdoby-
ła w 2018 roku za opowiadanie Szaławiła.



31

WSCHÓD SŁOWIAŃSKICH MITÓW

ATRAKCJE 
TOWARZYSZĄCE

NeRd
Nasz konkurs skierowany jest do wszystkich Graczy RPG. 
Niezależnie od Twojego doświadczenia i stażu w RPG, możesz 
wziąć w nim udział i zmierzyć się z innymi!
Jako organizatorzy stawiamy na rzetelny feedback od sędziów 
i Mistrzów Gry, który przekazywany będzie w wyznaczonych 
do tego porach. Jeśli więc chcesz popracować nad swoim 
warsztatem, jest to również odpowiednia dla Ciebie atrakcja!
Kryteria oceny: Rozumienie danego settingu i umiejętność 
odnalezienia się w nim, gra aktorska, umiejętność improwi-
zacji, umiejętność radzenia sobie w nowych, wcześniej nie-
znanych sytuacjach oraz wspólne tworzenie historii i relacji 
między postaciami.
Ze względu na późne godziny, w których odbywać się będzie 
część sesji oraz ich osadzenie w różnego rodzaju systemach 
RPG (ryzyko wystąpienia rozmaitych tematów i powiązanych 
z nimi triggerów), konkurs ten nie jest przeznaczony dla dzie-
ci i młodzieży poniżej 16 roku życia.
O wynikach Gracze informowani będą poprzez SMS oraz 
e-mail.
Regulamin konkursu znajdziesz na końcu Informatora.

Harmonogram konkursu:
Piątek, 18:00-19:00, miejsce: NERD 1 
- Spotkanie Informacyjne NeRd
Piątek, 20:00-00:00, miejsce: NERD 1,2,3,4 
- I tura eliminacji NeRd
Sobota, 10:00-14:00, miejsce: NERD 1,2,3,4 
- II tura Eliminacji NeRd
Sobota,  18:00-22:00, miejsce: NERD 1,2,3,4 
- Pół� nały NeRd
Niedziela,  09:00-13:00, miejsce: NERD 1 
- Sesja Finałowa NeRd
Niedziela,  15:00-16:00, miejsce: Scena Główna 
- Spotkanie Informacyjne NeRd

Larpowe Laury
Larpowe Laury to obecnie największy na polskiej scenie 
larpowej konkurs, organizowany przez Bartosza Bruskiego; 
Premierowa edycja odbyła się w 2017 roku na Copernico-
nie, a w tym roku � nał konkursu zawitał na Falkon. Spośród 
siedemnastu zgłoszeń, na podstawie konspektów, dziesię-
cioosobowe jury (w składzie: Dominik Dembiński, Agata 
Godun, Paweł Jasiński, Kasia Kehl, Emilia Kowalska, Jakub 
Krassowski, Annika Olejarz, Aleksandra Ososińska, Michał 
Rogala, Zo� a Skowrońska) wybrało pięć gier, które pod-
czas � nału stoczą bój o: tytułowe Larpowe Laury, nagrodę 
pieniężną ufundowaną przez sędziów, oraz jedno miejsce 
w kapitule sędziowskiej kolejnej edycji konkursu. Podsta-
wowe założenia konkursu to brak sędziów-obserwatorów 
(wszyscy sędziowie grają we wszystkich grach konkurso-
wych), ograniczenia dotyczące gier (trzy godziny, jedna 
sala, larpy muszą być zaprojektowane pod dziesięciu uczest-
ników), oraz prowadzenie każdej gry dwa razy (w jednej 
odsłonie grają wszyscy sędziowie, druga jest otwarta na 
uczestników Falkonu, a sędziowie pozyskują od jej graczy 
informację zwrotną). Ostateczny wybór sędziów zależy od 
ich indywidualnych gustów, nie od żadnych odgórnie przy-
jętych kryteriów.
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Konkurs KOSplay
Uczestnicy konkursu zaprezentują na scenie własnoręcz-
nie wykonane kostiumy postaci z gier, komiksów, książek, 
� lmów lub seriali. Jurorzy wybiorą troje zwycięzców w ka-
tegoriach: Grand Prix (kostium + prezentacja), najlepszy 
kostium oraz najlepsza prezentacja sceniczna. W skład jury 
wchodzą doświadczeni cosplayerzy oraz fotograf a są nimi: 
Elena Samko Cosplay, Red Chaos Cosplay, Miko Cosplay 
oraz Yumikasa Photography.

Wioska Stalkerów
Wioska stalkerów, ostatni bezpieczny przytułek przed 
wyprawą w głąb Zony. Nie ważne kim jesteś, ani dokąd 
zmierzasz, tutaj nikt nie zadaje takich pytań... zamiast tego 
będziesz mógł wypić kubek kawy, herbaty lub czegoś moc-
niejszego. W sztabie przeczytasz raporty o aktywności mu-
tantów w okolicy, a u medyka dostaniesz kilka bandaży, wi-
taminek i antyradów na drogę. Kiedy znowu do nas wrócisz, 
nie zapomnij przynieść ze sobą kilku artefaktów, a dobrze 
na nich zarobisz.
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STREFA
FANTASTYCZNYCH
INICJATYW

WYSTAWA MODELI 
SCIENCE FICTION 
I FANTASY CZŁONKÓW 
I SYMPATYKÓW SEKCJI 
MODELARSKIEJ LSF CS

Miejsce w którym na każdej edycji Falkonu promujemy sto-
warzyszenia, grupy oraz ciekawe projekty. Będziecie mogli 
poszerzyć wiedzę na temat słowian, wziąć udział w warsz-
tatach malowania � gurek, ciekawych eksperymentach che-
micznych, konkursach plastycznych, wirtualnych turniejach 
lub stoczyć bój na Falkonowej arenie.

Już czwarty raz chcemy Wam zaprezentować modelarskie 
dokonania grupy pasjonatów związanych z Sekcją Mode-
larską Lubelskiego Stowarzyszenia Fantastyki Cytadela Sy-
riusza. Oprócz tematyki sf & f próbujemy swoich sił także 
i w innych dziedzinach modelarstwa. Jakich-przyjdźcie 
i przekonajcie się sami. Zapraszamy by w naszym kąciku 
odpocząć nieco od konwentowego gwaru i w towarzystwie 
zaprawionych w bojach modelarzy poznać nieco tajników 
tworzenia zaczarowanego świata miniatur.

Uwaga!
W trakcie trwania wystawy, na miejscu zapraszamy na 
warsztaty z malowania � gurek fantasy i sf.

GRY MUZYCZNE OSUPOLI
Strefa tworzona przez Kielecką grupę OsuPoli to nie tylko 
możliwość zagrania w gry związane bezpośrednio z muzy-
ką, ale też okazja do świetnej zabawy ze znajomymi! Czy 
chcieliście kiedyś poczuć się jak gwiazdy rocka? RockBand 
to świetny wybór właśnie dla was! Łapcie gitarę bądź per-
kusję i pokażcie się z najlepszej strony na rockowej scenie! 
A może chciałbyś poczuć się jak prawdziwy DJ i miksować 
ze sobą znane utwory ze znajomymi? DjHero oraz Dropmix 
są do twojej dyspozycji! Dla miłośników gier zręcznościo-
wych OsuPoli przewiduje 4 pełne stanowiska z tabletami 
i klawiaturami mechanicznymi, na których w sobotę prze-
prowadzony zostanie turniej osu! Nie zabraknie również 
Dance Centrala, który doskonale sprawdza się jako lekar-
stwo na nudę i trochę ruchu przy świetnej muzyce!

KOŁO NAUKOWE
BIOAKTYWNI
Zapraszamy na stanowisko Studenckiego Koła Naukowego 
Bioaktywni, gdzie razem ze studentami przeprowadzicie 
różnorakie eksperymenty chemiczne oraz przygotujecie 
własne kosmetyki np.: kolorowe pomadki, mydełka czy kre-
my do rąk.

FANTASTYCZNE 
WARSZTATY NAUKOWE
Po raz piąty wracamy na Falkon tym razem z namiotem na-
ukowym, aby pokazać, że nauki ścisłe, a w szczególności Fi-
zyka, nie muszą być nudne ani skomplikowane. Wystarczą 
poduszkowce, lasery i inne bajery (a także trochę wysokich 
napięć), aby każde skomplikowane prawo okazało się proste 
i przystępne. Standardowo zabierzemy was także w świat ni-
skich temperatur, w porównaniu z którymi na planecie Hoth 
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panował klimat tropikalny. Przetestujemy różdżkę dzięki któ-
rej lewitacja stanie się możliwa. Zbudujemy poduszkowiec 
abyście mogli poczuć się jak Anakin Skywalker. Dodatkowo 
w programie: kuchnia molekularna, kanciaste bańki mydlane, 
elektryczne działa, butelkowe rakiety, zagadki logiczne, mie-
cze świetlne.
Ekipa Mądrego Dzieciaka

KULTYSCI KOTÓW
Jesteś miłośnikiem kotów? Dołącz do kultu! Koty przejmują 
władzę nad światem, a Ty, jako prawdziwy kultysta, możesz 
im w tym pomóc. Odwiedź nas, pomóż bezdomnym kotom 
i uzyskaj odpowiedź wyroczni Bastet. Ponadto na stoisku koty, 
koty i? zgadliście: koty. Czyli wszystko to, co kultyści kocha-
ją najbardziej :) Stoisko na rzecz kotów jest organizowane we 
współpracy z Fundacją Felis i lubelskim Schroniskiem dla 
Bezdomnych Zwierząt.

JAPOŃSKIE GRY
RYTMICZNE
Zapraszamy do spróbowania swoich sił przy grach rytmicz-
nych! Zobacz jak spędza się wolny czas w salonach gier 
w Kraju Kwitnącej Wiśni - wszystkie stoiska stwarzają nie-
powtarzalną okazję do zagrania na kontrolerach dokładnie 
odwzorowujących te z oryginalnych japońskich automatów!

IDOLKI.PL
Piękne dziewczęta, które tańczą i śpiewają, zwane idolkami, 
to jedna z popularniejszych ikon dalekiego wschodu. Na sto-
isku idolki.pl dowiecie się z czym to się je, a także zagracie 
na dużym ekranie w popularną wśród fanów grę „Love Live! 
School Idol Festival”

SDVX (EKIPA DŹWIĘCZNE-
GO WOKSELA)
Nakładaj efekty na muzykę w czasie rzeczywistym! Sound 
Voltex opiera się na podobnych zasadach co bardziej roz-
poznawalne DJ Hero lub Guitar Hero, więc jeśli wcześniej 
spotkałeś się z tymi tytułami, mechanika gry nie będzie ci 
obca! Gra jest stosunkowo prosta do nauki i zawiera obszerną 
bibliotekę utworów, w której z pewnością każdy znajdzie coś 
dla siebie.

BEATMANIA IIDX (BEAT 
COMMANDERS)
Wciel się w DJ’a i zagraj w najstarszą i jedną z najbardziej po-
pularnych gier rytmicznych na dalekim wschodzie! Seria ta 
od 1997 roku podbija salony gier w Japonii i przetarła szlak 
takim tytułom jak dzisiejsze DJ Hero czy osu!mania. Do Wa-
szej dyspozycji udostępniona zostanie edycja zawierająca po-
nad 800 utworów ze specjalnym trybem dla początkujących 
graczy.

PUNKT WERBUNKOWY 
STRAŻY GÓRSKIEJ IMPE-
RIUM MEEKHAŃSKIEGO
Imperium Meekhańskie, Ród Dębowego Liścia oraz wydaw-
nictwo Powergraph zapraszają na konkurs z atrakcyjnymi 
nagrodami (duuuuża pula!). W sobotę 13 pażdziernika 2018 
r. w godz. 13:00-14:30 na terenie konwentu Falkon 2018 po-
jawi Szósta Kompania Szóstego Pułku Górskiej Straży, czyli 
legendarne „Czerwone Szóstki”. Zasady konkursu są proste: 
1. Znajdź na terenie konwentu co najmniej 3 osoby w charak-
terystycznym płaszczu Straży Górskiej z logo 66. 2. Zrób so-
bie zdjęcie (sel� e) z osobą w płaszczu „Czerwonych Szóstek”. 
3. Staw się w sobotę do godz. 14.30 w Punkcie Werbunko-
wym Straży Górskie, okaż zdjęcia i odbierz nagrodę. (książ-
ki wydawnictwa Powergraph) 4. Podczas trwania konkursu 
w Punkcie Werbunkowym Górskiej Straży będzie można spo-
tkać Roberta M. Wegnera. 5. W konkursie mogą wziąć udział 
tylko akredytowani uczestnicy konwentu fantastyki Falkon 
2018. 6. Czas i miejsce konkursu: sobota 13 października 
2018 w godzinach 13:00 do 14:30 teren konwentu Fantastyki 
Falkon.

ORKON
Orkon to wspaniały pomysł na wakacje z larpami. Na stoisku 
konwentu w SFI spotkacie przedstawicieli Orkonu, którzy 
opowiedzą Wam, dlaczego fajnie tam przyjechać. Jeśli nigdy 
nie spotkaliście się z larpami - też warto przyjść i dowiedzieć 
się czegoś o tej formie spędzania czasu. Zapraszamy również 
ze względu na organizowaną przez nas loterię w której głów-
ną nagrodą będzie wejściówka na Orkon 2019. Prócz tego 
zainteresowani będą mogli rozegrać krótką grę paragrafową 
osadzoną w świecie Orkonowym, posłuchać o słowiańskich 
wierzeniach, rytuałach czy zielarstwie.
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ARTYSTYCZNY KRĄG
Stoisko Artystyczny Krąg to miejsce, w którym można do 
woli testować profesjonalne przybory plastyczne, wziąć udział 
w konkursach rysunkowych oraz spotkać twórców z arty-
stycznej sceny YouTube.

KLUB MANGI ANIME 
I KULTURY AZJATYCKIEJ 
„BONSAI”
Klub ten jest projektem społecznym o charakterze non-pro-
� t. Jego celem jest tworzenie warsztatów i propagowanie 
kultury Azjatyckiej (głównie Japońskiej), a także zrzeszanie 
wszystkich jej sympatyków. Nasza działalność dzieli się na 
poszczególne sekcje takie jak: Bonsai Studio, sekcja cosplay 
i wspomnianych wcześniej warsztatów pod postacią grup sa-
mokształceniowych z rysowania mangi, tworzenia cosplay’u, 
czy nauki języka Japońskiego. A to tylko niektóre z atrakcji, 
które możemy Wam zaoferować. Po więcej informacji zapra-
szamy na nasze stoisko.

IKONY POPKULTURY
Wystawa prac Agnieszki Kuryłowicz, wykonanych w trady-
cyjnej technice ikony. Zaprezentowane zostaną dzieła inspi-
rowane tematyką słowiańską, będącą motywem przewodnim 
tegorocznego konwentu.

IMLADRIS
Imladris przybywa do Lublina by wspólnie z Wami brać udział 
w lubelskim  święcie fantastyki. Jednocześnie w imieniu kra-
kowskiego fandomu fantastyki oraz Fundacji „Historia Vita” 
zapraszamy wszystkich na nasze stoisko promujące Krakow-
skie Weekendy z Fantastyką. Gdzie lepiej zakończyć konwen-
towy rok jak nie w Krakowie, siedzibie legendarnego smoka 
wawelskiego oraz miejscu pochodzenia Pana Twardowskiego.

Podczas Falkonu na naszym stosiku Imladrisu będzie moż-
na wziąć udział w turniejach gier komputerowych, zmierzyć 
się z tytułami ze starych konsol do gier, wziąć udział w qu-
izach sprawdzających Waszą wiedzę na temat fantastyki. Na 
najlepszych z Was czekają cenne nagrody i gadżety. Będą też 
niespodzianki dla tych co odwiedzą nas w hali wystawców na 
Falkonie.

AVANGARDA
ZjAva to warszawski konwent nastawiony na gry bez prądu. 
Jeśli jesteś fanem planszówek, karcianek, RPG-ów czy larpów, 
znajdziesz u nas coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy każdego, 
kto chciałby spróbować naszego hobby, a nie wie, jak zacząć. 
Oferujemy gamesroom czynny bez przerwy, strefę prototypów 
gier, dziesiątki sesji i larpów, turnieje i konkursy. Przyjdź na 
zjAvę i zagraj!

LUGPOL
Polski Klub Dorosłych Fanów LEGO przygotuje dla Was 
wspaniałą wystawę autorskich konstrukcji z klocków Lego.

LEGION 501 
& REBEL LEGION
Rebel Legion i Legion 501. to siostrzane organizacje ko-
stiumowe, zrzeszające fanów Gwiezdnej Sagi z całego świata. 
Również i w Polsce doczekały się swoich oddziałów – Eagle 
Base i Polish Garrisonu. Naszą główną misją jest promowanie 
Gwiezdnych Wojen, między innymi poprzez wsparcie akcji 
charytatywnych, ale i dobrą zabawę – a dzielenie się naszą 
pasją z innymi sprawia nam niewątpliwą frajdę. Spotkasz nas 
podczas tegorocznego Falkonu, również na naszym stoisku, 
na którym nieustannie prowadzimy rekrutację! Zapraszamy 
również na prezentację, podczas której będziecie mogli zadać 
nam nurtujące Was pytania.

FORGE OF GAMERS
Przygotujemy dla was strefy free to play, gdzie będziecie mogli 
zagrać w Quake Champions, Elder Scroll Legends, FIFA 18, 
Street Fighter V, Tekken 7, Tower Fall Ascension, Broforce 
i inne.
Nie zabraknie oczywiście strefy gier retro. Znajdziecie tam 
konsole takie jak: NES, SNES, Atari, Sega Master System, na 
których będziecie mogli zagrać w Mario, Pac-Man’a, River 
Raid i wiele innych dobrze znanych klasyków!
Co więcej, znajdziecie także strefę odpoczynku, gdzie razem 
ze znajomymi będziecie mogli usiąść na wygodnych pufach 
i leżakach, odpocząć i spędzić miło czas.

GOPNIKI SLAV SUAD
Gopniki Slav Squad to grupa entuzjastów hardbassu i sło-
wiaństwa. Wprowadzają wszystkich w stan dobrej zabawy 
i zarażają energią. Szukajcie ich na konwencie by zatańczyć 
z nimi do hardbassów i zjeść wspólnie słonecznik. Uprasujcie 
swoje galowe dresy, ćwiczcie przykuce by pięty przypadkiem 
nie odstawały, ponieważ szykuje się znów dzika, wschodnia 
impreza przez cały weekend!
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STOISKO BESTIARIUSZA 
SŁOWIAŃSKIEGO
My, twórcy Bestiariusza i całej serii Legendarz będziemy do 
waszej dyspozycji od otwarcia hali do jej zamknięcia. Tam, 
oprócz autografów będzie można swobodnie porozmawiać, 
snuć wielkie plany na przyszłość, pokazać swoje rysunki, 
dostać namiary, a i dla tych, którzy nie mają jeszcze wszyst-
kich naszych książek, znajdzie się kilka egzemplarzy. Witold 
Vargas, cierpiący na chroniczny słowotok zdradzi niejedną 
tajemnicę z kulis bestiariuszowego warsztatu. Zapraszamy.

DRUŻYNA GRODÓW
CZERWIEŃSKICH
Grupa Odtwórstwa Historycznego „Drużyna Grodów Czer-
wieńskich” funkcjonuje od wiosny 2002 roku. Zajmują się 
szeroko rozumianą rekonstrukcją historyczną, próbują od-
twarzać kulturę materialną, obyczaje i techniki walki naszych 
przodków z czasów wczesnego średniowiecza, a szczególnie 
czasów pierwszych historycznych władców Polski: Mieszka I 
i Bolesława Chrobrego. Przemierzając Falkonowe stoiska, nie 
omieszkajcie wstąpić do nich, aby zaczerpnąć wiedzy o życiu 
dawnych słowian.

BRACTWO SITHÓW 
Brotherhood of the Sith (www.sith.pl) jest polską organizacją 
fanowską zrzeszającą miłośników Gwiezdnych wojen. Nasza 
działalność skupia się na gromadzeniu i propagowaniu wie-
dzy o Sithach - ich historii i � lozo� i oraz na walce z kłamliwą 
propagandą Jedi. Jednocześnie tworzymy własną, alternatyw-
ną wersję wydarzeń, jako niekanoniczna kontynuacja Zakonu 
Sithów po śmierci Imperatora i Dartha Vadera.

SŁOWIAŃSKI GRÓD W
WÓLCE BIELECKIEJ
Słowiański Gród w Wólce Bieleckiej to skansen historyczny pre-
zentujący forty� kacje, rzemiosło i obrzędy słowiańskie wczesnego 
średniowiecza. Na powierzchni 3,5 ha zrekonstruowano 3 typy gro-
dów, obiekty kultowe, odbywają się pokazy i prezentacje związane 
z rokiem obrzędowym Słowian dla turystów i odwiedzających. Na 
stoisku prezentowane będzie rzemiosło oraz rękodzieło inspirowane 
sztuką wczesnego średniowiecza.

TOWARZYSTWO SZABLI
I MIECZA 
Towarzystwo Szabli i Miecza oraz przyjaciele zapraszają na niepo-
wtarzalną podróż w czasy wojowników z przeszłości. Obejrzycie 
pokaz fechtunku bronią dawną i będziecie mieli możliwość sami 
spróbować tego rzemiosła pod okiem kilkukrotnego zwycięzcy Fal-
kon Areny - warsztaty poprowadzi Marcin ‚Guta’ Kuźma. Ponadto 
Towarzystwo Szabli i Miecza są wystawcami tegorocznego Falkonu 
- na ich stoisku będzie można zobaczyć broń białą i czarnoprocho-
wą oraz różne sprzęty użytku codziennego i strojów z XVII wieku.

STREFA WYSOKICH 
LOTÓW
W ramach Falkonu zorganizujemy dla was mobilną Strefę Wyso-
kich Lotów! Zapraszamy na warsztaty trampolinowe z naszymi 
trenerami. Każdy będzie mógł spróbować poskakać i nauczyć się 
czegoś nowego. Będzie można również spróbować swoich sił w par-
kour! To sztuka jak najszybszego i najbezpieczniejszego poruszania 
się, która polepszą naszą koordynację, szybkość i zwinność, a także 
uczy radzić sobie z każdą możliwą przeszkodą.



38 39

FESTIWAL FANTASTYKI FALKON WSCHÓD SŁOWIAŃSKICH MITÓW



38 39

FESTIWAL FANTASTYKI FALKON WSCHÓD SŁOWIAŃSKICH MITÓW

ZASADY
BEZPIECZEŃSTWA
Dokonując akredytacji, każdy uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania regulaminu Falkonu (http://falkon.co/regu-
lamin) i regulaminu Targów Lublin, a także do kulturalnego 
zachowania, w tym do poszanowania przestrzeni osobistej 
oraz prawa innych osób do swobodnego i bezpiecznego 
uczestnictwa w festiwalu. Nieprzestrzeganie regulaminów 
i złamanie zasad współżycia społecznego jest podstawą do 
usunięcia uczestnika z terenu konwentu bez prawa do swo-
bodnego wejścia.

Organizatorzy i wolontariusze będą dokładać wszelkich 
starań, by zabawa uczestników konwentu nie była w żaden 
sposób zakłócana. Nie jest to jednak możliwe bez pomocy 
samych uczestnik, dlatego Organizatorzy proszą o zwracanie 
szczególnej uwagi na wszelkie zachowania niebezpieczne lub 
naruszające zasady współżycia społecznego, w tym na osoby 
agresywne, nietrzeźwe lub natarczywe wobec innych uczest-
ników konwentu

Osoby będące świadkami takich incydentów proszone są 
o zgłaszanie ich do organizatorów imprezy lub na telefon za-
ufania. Uczestnicy proszeni są również o udzielenie pomocy 
innym osobom bawiącym na konwencie, którzy będą jej po-
trzebować, w tym opiekunom z dziećmi, osobom starszym 
i niepełnosprawnym.

TELEFON ZAUFANIA
Podczas trwania Falkonu na terenie konwentu działa telefon 
zaufania. Obsługująca go osoba przyjmuje zgłoszenia nie tyl-
ko naruszenia porządku, ale przede wszystkim przypadków 
naruszenia nietykalności osobistej i komfortu korzystania 
z imprezy. Zadaniem osoby dyżurującej pod telefone będzie 
udzielenie pomocy w sposób skuteczny, a jednocześnie jak 
najmniej uciążliwy dla osoby zgłaszającej.

Numer telefonu to
730 792 719
Do dyspozycji opiekunów telefonu zaufania zostanie oddane 
pomieszczenie, w którym osoby zgłaszające problemy będą 
mogły w spokoju i pełnej dyskrecji zostać wysłuchane, uzy-
skać wsparcie i pomoc.
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BLOK LITERACKI
Tegoroczny Falkon przygotował szeroką ofertę prelekcji, spo-
tkań autorskich oraz dyżurów autografowych. Oprócz tego 
mamy dla Was coś specjalnego! Na Falkonie 2018 odbędzie się 
o� cjalna premiera książki nowego lubelskiego pisarza, Jacka 
Klossa, oraz prapremiera nowego dzieła Jacka Piekary. 

BLOK POPKULTUROWY
W tym roku blok popkulturowy opowie nam o początkach 
Żółwi Ninja, o piratach i podpowie, jakie seriale z lat ‘80 war-
te są naszej uwagi. Motyl przygotował też specjalnie dla Was 
swój kolejny OSTATNI, OSTATECZNY konkurs � lmowy. 
Odbijając się trochę od słowiańskiego folkloru zahaczymy 
też o okultyzm w Rosji, sprawdzimy co Chińczyków dopro-
wadziło w kosmos oraz odpowiemy sobie na pytanie, dlacze-
go Muminki dzieją się raczej w przyszłości. Na zakończenie 
i osłodzenie drogi, podpowiemy jak nie zgubić się w drodze 
do domu. Wspaniali goście, świetni paneliści, merytoryczni 
prelegenci. Brzmi obiecująco, prawda?   

BLOK NAUKOWY
Falkon to festiwal nie tylko dla fantastów. Dla wielbicieli świa-
ta nauki przygotowaliśmy osobną salę, gdzie odbywać się będą 
prelekcje i panele dyskusyjne właśnie o tematyce naukowej. 
Będzie można usłyszeć między innymi o zagadkach kosmosu, 
sztucznych inteligencjach czy różnych mitologiach.

DYŻURY AUTOGRAFOWE
Każdy mol książkowy wie, że książka z autografem zyskuje 
na wartości. Podczas tegorocznego Falkonu będziecie mieli 
okazję zdobycia kilkunastu autografów, nie tylko od autorów 
literackich.

SCENA
Słowiańskie korzenie, folklor i biesiada to hasła przewod-
nie sceny tegorocznego Falkonu, a będziecie mogli na niej 
zobaczyć m.in. pokaz mody Barbary Dumańskiej, koncert 
zespołu Żywiołak, Ethnopolia czy Ursa. Nie zabraknie tak-
że rockowych klimatów - zespół 6BM, który prężnie rozwija 
się na scenie ogólnopolskiej, umili czas mocnym, gitarowym 
brzmieniem. Jak co roku będzie można zobaczyć także Star 
Wars - Legion 501 i Rebel Legion, a także nieśmiertelny Kon-
kurs Cosplay. 

FALKON ARENA
Falkon Arena będzie jak zwykle bardzo dynamiczna. Będzie 
można tam zaczerpnąć nauk podczas walki wręcz oraz szer-
mierki, a także wziąć udział w słynnym falkonowym turnieju 
walk na miecze piankowe. Sportowe dyscypliny będą oczy-
wiście przeplatane ciekawymi pokazami tanecznymi m. in. 
tańców słowiańskich, pokazu człowieka - robota, baletu, per-
formance b-boy’ingu, a także improwizacji tanecznej. Czeka 
nas więc dużo zabawy! 

BLOK WARSZTATÓW
Falkon to nie tylko prelekcje, spotkania i stoiska. Dla aktyw-
nych i żądnych nowych umiejętności przygotowaliśmy rozbu-
dowany blok warsztatowy, w ramach którego będzie można 
nauczyć się między innymi podstaw charakteryzacji, pracy 
z tekstem fantastycznym czy spróbować swoich sił w dubbin-
gu. 

GAMES ROOM
Jak co roku zapraszamy Was na jeden z największych Games 
Room’ów w Polsce. Jak zwykle udostępniamy Wam największą 
halę lubelskich Targów. Będziecie mogli wypożyczyć swoją 
ulubioną planszówkę. Wystawcy zaprezentują Wam swoje 
nowości. Żądni rywalizacji będą mogli zmierzyć się z innymi 
w jednym z wielu turniejów. Wraz z wydawnictwem Portal 
zaprosimy Was do wielkiego grania w ich najnowszy tytuł 
Detektyw. 

BLOK RPG
Jest to miejsce na Falkonie dla wszystkich miłośników erpe-
gów, tych którzy znaleźli w swoim sercu trochę miejsca na gry 
fabularne, albo zostali tym tematem zainteresowani i chcieliby 
pogłębić swoją wiedzę. Blok RPG jest otwarty dla każdego. 
Prelekcje, warsztaty i panele są przeznaczone zarówno dla 
starych wyjadaczy, jak i zupełnie zielonych w tym hobby. Za-
praszamy do naszej Krainy Wyobraźni!

BLOK LARPOWY
Jesteś starym larpowym wyjadaczem, a może słowo “larp” 
kojarzysz tylko z bieganiem po lesie z mieczem, w kostiumie 
elfa? Niezależnie, który z opisów wydaje Ci się bliższy, w te-
gorocznym bloku larpowym znajdziesz grę, dzięki której dasz 
porwać się improwizacji i poruszysz wyobraźnię. Brakuje Ci 

BLOKI
PROGRAMOWE Nie zabraknie także pokazów tanecznych, akrobatycznych, 

spotkań z gośćmi specjalnymi oraz tradycyjnie pokazu tańca 
z ogniem grupy NIZAR przed budynkiem. W niedziele od-
prężymy się przy muzyce Vile Music. Serdecznie zapraszamy!
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i śmiałości, aby wziąć udział w klasycznym larpie, gdzie przez 
całą grę wcielisz się w wybraną postać? Spróbuj jeep formów: 
zajmij miejsce na widowni i w dowolnym momencie zadecy-
duj, czy chcesz odegrać scenkę. 

BLOK MANGA I ANIME
Japońska enklawa na Falkonie stworzona z myślą o fanach 
japońskich komiksów i animacji oraz szeroko pojętej historii 
i kultury Japonii. Na tegorocznej edycji mamy przygotowa-
ne dla was masę ciekawych konkursów, kilka interesujących 
prelekcji oraz pokazy � lmowe z japońskim królem potworów 
w roli głównej.

OSU! ROOM
Uważasz się za jednego z lepszych graczy? Lubisz rywalizację? 
A może ciekawią Cię nagrody? Jeżeli tak to przybądź do na-
szej sali i wyklikaj sobie drogę ku zwycięstwu w rytm swoich 
ulubionych piosenek, udowadniając, że jesteś najlepszym gra-
czem osu! na Falkonie.

DDR
Witamy w miejscu gdzie możecie swobodnie potuptać w rytm 
waszych ulubionych piosenek. Przyjdzcie i spróbujcie swoich 
sił, zagrajcie lepiej niż inni oraz wyjdzcie z nagrodami. Gramy 
przez cały czas trwania Falkonu!

ULTRASTAR 
Muzyka nie przeszkadza Ci w śpiewie? Kręci Cię rywalizacja? 
A może jesteś uzależniony od dołowania medyków zdartym 
gardłem? Na te wszystkie trzy pytania jest jedna odpowiedź - 
wstąp do sali UltraStara! Czekamy całą dobę, z tysiącami pio-
senek oraz multum okazji na wygranie waluty konwentowej!
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BLOK
LITERACKI
15:00 - 15:50
Dzieciaki w fantastyce mają przerąbane
Wojciech Bryk
Kto z nas nie marzył o tym, żeby przeżyć przygodę 
równie niezwykłą co młodzi bohaterowie naszych 
ulubionych książek? Ilu z nas nadal czeka na list 
z Hogwartu, próbuje znaleźć ukryte przejście w starej 
sza� e lub liczy na jakikolwiek inny przypadek, który 
rozpocząłby niezapomnianą przygodę życia? Jednak 
gdy przymkniemy oko na przyjaźń, miłość i niezmien-
nie wyczekujący na bohaterów happy end okazuje się, 
że bycie dzieckiem w fantastyce to naprawdę przerą-
bana sprawa. Jeżeli przyjrzeć się wszystkiemu z innej 
strony to mało kto chciałyby się znaleźć na miejscu 
Pottera i jemu podobnych. Zapraszam na przegląd 
młodzieżowej literatury fantasy, który udowodni, że 
dzieciakom w tym gatunku nie ma tak naprawdę cze-
go zazdrościć.

PIĄTEK

16:00 - 16:50 
Jacek Piekara – spotkanie autorskie
Prowadzi: Adam Zacharski
Jacek Piekara, pisarz i dziennikarz, znany jest między 
innymi jako autor wielotomowego cyklu (w tym roku 
ukazuje się tom jedenasty!) traktującego o inkwizy-
torach żyjących w świecie alternatywnego Renesansu 
(serie „Ja, inkwizytor” oraz „Płomień i krzyż”).

17:00 - 17:50
Obrzędowość pogrzebowa pogańskich Sło-
wian
Marek Florek
Popularna wiedza o obrzędowości pogrzebowej 
dawnych Słowian ogranicza się do ciałopalenia, 
kurhanów i zwyczaju palenia na stosie wraz z 
mężem żony. W rzeczywistości jest ona dużo bar-
dziej zróżnicowana, ulegała również zmianom w 
ciągu kilkuset lat od pojawienia się Słowian na 
arenie dziejowej do jej zastąpienia przez obrzędo-
wość chrześcijańską. Przedstawione zostaną róż-
ne elementy obrzędowości pogrzebowej: sposoby 
traktowania ciał zmarłych, formy pochówków i 
cmentarzysk, obrzędy towarzyszące pogrzebom 
oraz przyczyny i okoliczności zastąpienia po-
wszechnej początkowo kremacji - inhumacją.

18:00 - 18:50
Robert M. Wegner – spotkanie autorskie
Prowadzi: Klaudia Heintze
Spotkanie z podwójnym laureatem nagrody im. Zaj-
dla (2012 i 2015). Jego książka „Pamięć wszystkich 
słów. Opowieści z meekhańskiego pogranicza” została 
nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 lubi-
myczytać.pl w kategorii Fantastyka, fantasy. Dowiemy 
się, jakie są najbliższe plany wydawnicze autora, a przy 
odrobinie szczęścia może także zapowiedź kolejnego 
dzieła.

19:00 - 19:50
PANEL: Adaptacja a ekranizacja – złoty 
środek
Marcin Przybyłek, Jacek Piekara, Klaudia Heintze, 
Istvan Vizvary. Prowadzi: Grzegorz Jędrek
Często zdarza się, że fabuła świetnej powieści, przenie-
siona na ekran, spotyka się z zawodem fanów. Gdzie 
znajduje się granica pomiędzy bardzo dobrą adapta-
cją, a kiepską ekranizacją? Jak pokazać losy bohaterów, 
aby zachować klimat oryginalnego dzieła a jednocze-
śnie wykreować wielkoekranowy klimat?
20:00 - 20:50
Lutnią i � aszką, czyli muzyka dawna bez 
cenzury
Alicja Janusz
Uczyli Was w szkołach o bardach z lutnią, mrokach 
średniowiecza i muzyce poświęconą wyłącznie Bogu i 
rycerzom? Ale o renesansowych celebrytach, trollach 
i twórcach pierwszych reklam już pewnie niekoniecz-
nie. Na tej prelekcji możecie to nadrobić. Będzie goło, 
wesoło i zdecydowanie nietrzeźwo!
21:00-21:50
PANEL: Fan Fiction a oryginał
Wiktor Stribog, Anna Nieznaj. Prowadzi: Monika 
Błaszczak
Wiele dzieł kultury staje się źródłem twórczości ich fa-
nów. Czasami jest ona nawet mylona z pierwowzorem. 
Czy twórczość fanowska jest korzystna dla oryginału, 
czy raczej może mu zaszkodzić?
22:00 - 22:50
Haker nie magik
Magdalena Kucenty
O przekłamanym wizerunku hakera w znanych � l-
mach i serialach. Jak oderwane od rzeczywistości są 
sceny hakerskie serwowane nam przez twórców � l-
mowych? Które z popełnianych przez nich błędów 
powtarzają się najczęściej? Jakie przekłamania były 
najbardziej absurdalne? I czy coś jednak udało im się 
zrobić dobrze?
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23:00-23:50
Nie tylko „chędożenie” – jak świntuszyli 
nasi przodkowie
Ryszarda “kura z biura” Bańka
Wszyscy znamy i lubimy to słówko, ale bylibyśmy roz-
czarowani, gdyby ktoś zaprosił nas na wspólne chędo-
żenie, a okazało się, że chodzi o… sprzątanie. Jakich 
jeszcze ciekawych określeń na seks używali dawni 
Polacy? Prelekcja oparta na licznych przykładach 
z literatury „swawolnej, wszetecznej i niezawstydanej”.

0:00-03:00
Falkonowe kino dla nocnych marków
Zapraszamy na seans wyboru � lmów fantastycznych 
dla nocnych marków! Niestrudzonych festiwalowi-
czów zapraszamy serdecznie! Lista tytułów dostępna 
na stronie FB Falkonu oraz przy salach, w których od-
bywają się seanse.
8:00-8:50
Lublin – Legendy vs fakty
Konrad „Kilm” Kowalski
Lublin - legendy vs fakty” Lublin jako miasto inspira-
cji posiada wiele legend. Czy aby na pewno wszystkie 
kryją w sobie ziarno prawdy? Odkryjmy razem, co stoi 
za czarcią łapą i Michałem Archaniołem w lubelskiej 
historii.
9:00-09:50
1984 vs 2018 Czy pesymizm Orwella był 
słuszny?
Dominika Nicci Trzcińska
Rok 1984 w konfrontacji z rzeczywistością XXI wieku. 
Czy Orwell przewidział przyszłość? Jak bardzo tech-
nologia wpływa na nasze życie i postrzeganie rzeczy-
wistości?
10:00-11:00
Prekursorzy są animowani
Magdalena Kucenty
Jak twórcy � lmowi inspirują się, a czasami wręcz 
zapożyczają pomysły z anime do swoich produkcji? 
Które ze znanych, nieraz już kultowych scen to tak 
naprawdę przeróbki japońskich pierwowzorów? Jak 
dużo popkultura zawdzięcza japońskim animacjom?

11:00-12:00
Polityka w fantastyce
Gabriel „Holko” Artistisch
Czy to, kim jest twórca ma znaczenie? Czy biali lu-
dzie potra� ą tworzyć fantastyczne światy bez kolo-
nializmu? Czy osoby cis potra� ą pisać trans postacie 
bez ich szkalowania? Czy istnieje fantastyczny świat, 
w którym nie ma homofobii? Czy brak reprezentacji 
w uniwersach to negatyw czy pozytyw? W skrócie – 
czy fantastyka jest polityczna?

12:00-13:00
Smocza klątwa rodu Kraka w etnogra� i i 
literaturze
Witold Jabłoński
Autor omówi zagadkowe i mroczne dzieje władców 
Wiślan na podstawie kronik, prac naukowych i utwo-
rów literackich. Jego zdaniem historia ta zasługuje na 
coś więcej niż tylko infantylne powiastki dla dzieci 
o szewczyku Skubie i Wandzie „co nie chciała Niem-
ca”.
13:00-15:00
Jacek Kloss – premiera
Fabryka Słów
Zaparkuj w Zonie na Falkonie! Gratka dla wszyst-
kich Stalkerów i Stalkerek! Fabryka Słów zaprasza 
na jedyną w swoim rodzaju, kultową imprezę w ser-
cu Falkonowej Zony! Na premierze książki nowego 
S.T.A.L.K.E.R.a - Jacka „Sierioży” Klossa „Ziemia 
złych uroków” czekają na Was jak zawsze niebanalne 
atrakcje: spotkanie autorskie, autografy oraz specjalna 
premierowa pieczęć, stalkerskie suchary beskidzkie, 
specjalnie na tę okazję przygotowana mapa Fabrycz-
nej Zony! ZAPRASZAMY!
15:00-16:00
Mity i baśnie Słowian
Witold Jabłoński
Witold Jabłoński ukaże podstawy rodzimej mitologii, 
jej ślady zachowane w baśniach i obrzędach. Przy oka-
zji opowie o swej nowej książce „Dary bogów. Opo-
wieści słowiańskiego bajarza”

16:00-17:00
Ian R. MacLeod – spotkanie autorskie 
Zapraszamy na spotkanie autorskie z jednym z naj-
ciekawszych współczesnych twórców literatury fanta-
stycznej z Wielkiej Brytanii. Autor znany jest między 
innymi z dzieł „� e Great Wheel” (1997), „Wieki świa-
tła” (2003) czy swojej najnowszej powieści „Czerwony 
śnieg” (2018)

17:00-18:00
PANEL: Terry Pratchet i jego miejsce 
w fantastyce
Piotr Górski, Anna Lange, Magdalena Kucenty, Marta 
Kładź-Kocot. Prowadzi: Aleksandra „Silaqui” Radzie-
jewska
Nie ma takiego czytelnika fantastyki, który nie ko-
jarzyłby nazwiska Pratchett. Autor ten jest znany na 
całym świecie i trudno jest znaleźć kogoś, kto nie do-
ceniałby jego twórczości. Co takiego jest w dziełach 
Terry’ego, że przyciąga on miliony czytelników? I dla-
czego jeszcze nie doczekaliśmy się epickiej ekranizacji 
Świata Dysku?

SOBOTA
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18:00-19:00
„Polska zewsząd doskonała jest tak, iż jej nic 
przydać ani ująć nic nie może” - między mi-
tem historycznym a prawdą, czyli sarmatyzm 
szlachty polskiej kontra historyczni Sarmaci
Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
Od końca XVI do drugiej połowy XVIII w. wśród społe-
czeństwa polskiego rozpowszechnione było przekonanie 
o sarmackim pochodzeniu Słowian, w szczególności Po-
laków, przy czym tylko szlachta miała być wyłącznym po-
tomkiem Sarmatów. W poszukiwaniu historycznej tożsa-
mości szlachta polska dalece jednak rozminęła się z prawdą 
historyczną. Mianem Sarmatów określa się ludy koczowni-
cze należące do północnego odłamu irańskiej grupy języ-
kowej, funkcjonujące od VII w. przed Chr. do końca IV w. 
po Chr. na obszarach od południowego Uralu po wschod-
nią Rumunię oraz od I w. po Chr. na terenie Wielkiej Ni-
ziny Węgierskiej. Niestety nie możemy mówić też o stałej 
obecności Sarmatów na terenie dzisiejszych ziem polskich. 
Przodkami tak szlachty polskiej, jak i pozostałych Polaków 
są Słowianie, którzy przybyli na ziemie polskie w końcu 
V - początku VI w.

19:00-20:00
Postapokalipsa jako współczesny mit
Marta Kładź-Kocot
Dlaczego motywy postapokaliptyczne są tak popu-
larne we współczesnej kulturze? Czy postapo może 
być czymś więcej niż sztafażem dla przygodowej fa-
buły? Spróbujmy porozmawiać o postapokalipsie jako 
o wyrazie cywilizacyjnych lęków i podświadomych 
tęsknot. Sięgnijmy po postapokalipsy inne od tych 
najpopularniejszych i zadajmy pytanie, co się kryje za 
opowieścią o tym, co wydarzyło się po końcu świata.

20:00-21:00
Czarownice i demonologia - czyli krótki kurs 
praktyczny czarnoksięstwa
Marcin Podlewski
Jak zabić człowieka za pomocą żaby? Jak rozpoznać 
czarownicę? I jak zdobyć miłość i sławę? Marcin Pod-
lewski zaprasza na krótki, praktyczny kurs czarno-
księstwa.

21:00-22:00
Czy Wiedźmin zabił Śnieżkę? - czyli baśnie 
tysiąca i jednej wersji
Wojciech Bryk
Dawno, dawno temu. Za siedmioma górami, za sied-
mioma rzekami i siedmioma lasami działy się niezwy-
kłe rzeczy. Jako dzieci martwiliśmy się o losy Czerwo-
nego Kapturka, Królewny Śnieżki czy Piotrusia Pana. 
Najpierw wszystko dobrze się skończyło… a potem 
dorośliśmy. Mijają kolejne lata, a czy zastanawiamy co 
dzieje się z baśniowymi postaciami? Jak wygląda ich 
życie teraz? Czy nadal żyją długo i szczęśliwe? A może 

za słowami „dawno, dawno temu” kryło się zupełnie 
coś innego, niż zapamiętaliśmy z dzieciństwa. Kilka 
słów o baśniowym retellingu i o tym, co przydarzyło 
się baśniowym postaciom w czasach po „żyli długo i 
szczęśliwe”.
22:00-23:00
„Młot we krwi - O kowalu czarnoksiężniku” (18+)
Witold Vargas
Opowieść Witolda Vargasa, jednego z autorów Be-
stiariusza Słowiańskiego i serii Legendarz, oparta 
o bogaty materiał źródłowy na temat legend i zabobo-
nów związanych z kowalstwem i magią, nie tylko 
przybliży słuchaczom ten niesamowity obszar naszej 
kultury, ale też rozbawi i na serio przerazi. Krew bę-
dzie się lała strumieniami. Autor dokona wszelkich 
starań, by w trakcie opowiadania umrzeć, wskrzesić 
się i przemienić w demona. Osobom wrażliwym, 
przesadnie przyzwoitym oraz poniżej 18 lat, wstęp 
wysoce niewskazany. Spotkanie jest jednocześnie Lu-
belską premierą ostatniej książki z serii Legendarz pt: 
„Magiczne zawody”.

23:00-3:00 (Ndz.)
Falkonowe kino dla nocnych marków
Zapraszamy na seans wyboru � lmów fantastycznych 
dla nocnych marków! Niestrudzonych festiwalowi-
czów zapraszamy serdecznie! Lista tytułów dostępna 
na stronie FB Falkonu oraz przy salach, w których od-
bywają się seanse.

9:00-10:00
Harry Potter - Przyjaźń to Magia
Dominika „Nicci” Trzcińska
Harry Potter to seria, która od ponad 20 lat ma wierną 
rzeszę fanów na całym świecie. Niektórzy cenią ją za świat 
przedstawiony, inni za interesującą fabułę i złożone postaci. 
Tutaj skupimy się na jednym elemencie, który sprawia, że 
z tak ogromną chęcią kibicowaliśmy Harry’emu i jego przy-
jaciołom przez 7 książek - na przyjaźni. Dzięki niej na nowo 
zanurzymy się w świecie czarodziejów i przypomnimy so-
bie, że nie tylko zaklęcia czynią serię Harry Potter wyjątko-
wą, ale magia jaką niesie prawdziwa przyjaźń.

NIEDZIELA
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10:00-11:00
Na czym polega praca tłumacza literatury
Anna Studniarek
Tłumaczenie literatury nie może być przecież takie trudne 
i skomplikowane. Angielski każdy choć trochę zna, a w in-
ternecie jest tyle słowników, o tłumaczu Google nie wspo-
minając. Dlaczego więc tak wiele tłumaczeń, nie tylko ama-
torskich, ale i publikowanych w wydawnictwach jest tak 
złych? Praca tłumacza literatury, zwłaszcza fantastycznej, 
to wielkie wyzwanie, a na ostateczny kształt książki, któ-
rą czytelnik dostaje do ręki, wpływa wiele czynników, od 
autora po dział marketingu wydawnictwa, o czym opowie 
ta prelekcja.

11:00-12:00
Czy da się napisać dobry fan� k?
Dominika „Nicci” Trzcińska
Wiele współczesnych powieści zaczynało jako fan� ki, nie-
które stały się bestsellerami, a o innych chcielibyśmy jak 
najszybciej zapomnieć. Zostaną przedstawione najpopular-
niejsze historie, które poznała szersza publiczność, a potem 
dyskusja dotycząca cech dobrego fan� ka. Czy napisanie 
dobrego fan� ka jest w ogóle możliwe?

12:00-13:00
Gniew Achillesa - zapomniana epoka histo-
rii dawnej, czyli o tym, dlaczego dziewczyny 
wolą brąz, zaś historia >>> teraźniejszość
Michał Gołkowski
Podróż do czasów herosów, bohaterów, centaurów i półbo-
gów, gdy rodziły się mity i kształtował świat naszych legend. 
Wojna Trojańska, Odyseja, mity mezopotamii, uzbrojenie 
dawnych wojowników i black metal w jednym, czyli kolejny 
szalony rant Gołkosia.

13:00-14:00
A jakby tak nie fantasy, tylko rekonstrukcja... 
Przyczynek do użycia polskich bajek ludo-
wych jako tworzywa literackiego
Paweł Rochala
Polska literatura oparta na baśniach i podaniach ludowych 
jest bogata, ale odtwórcza — to efekt spisania ludowych 
opowieści. Tymczasem jest wspaniałym tworzywem li-
terackim, na którego podstawie można stworzyć warto-
ściowy — bo oryginalny — świat równoległy dla światów 
tworzonych przez Tolkienów, podobnie zaś wielowątkowy, 
wielopłaszczyznowy i uniwersalny poznawczo. Ale muszą 
powstać wpierw dzieła regionalne, osadzone w danych 
rzeczywistościach historycznych, będące dla współcze-
snych i następnych twórców fundamentem do twórczości 
osadzonej w czasach współczesnych. Tylko Podhale, dzię-
ki młodopolskim twórcom, ma takie tworzywo, co nieco 
wcześniej wytwarzali romantycy. Inne regiony — nie. Kto 
wreszcie się odważy?

14:00-15:00
Pasty jako nowy gatunek fantastycznej literatury
Michał “Zaraza” Kucharzyk
Jestem autorem wielu internetowych past, które cieszą się 
dużą popularnością oraz administratorem strony „Czterej 
Jeźdźcy Apokalipsy – seria past”, gdzie publikuję regularnie 
kolejne części swojej najbardziej popularnej serii. Chciał-
bym przedstawić ten niszowy i „młodzieżowy” gatunek 
literacki szerszej publice i pokazać go jako coś, czego na-
prawdę nie da się ignorować. Pasty coraz śmielej wkradają 
się do mainstreamu i masowej świadomości, zasługują więc 
na trochę uwagi i promocji.

15:00-16:00
Dziady i Świtezianki – motywy fantastyczne 
w twórczości A. Mickiewicza
Ewelina Jędrasik
Pogadanka o słowiańskich motywach fantastycznych 
w liryce i dramatach Adama Mickiewicza. Źródła inspira-
cji Mickiewicza. Wpływ „fantastycznych” motywów z dzieł 
Mickiewicza na kulturę.

BLOK
POPKULTUROWY
PIĄTEK

15:00-16:00
COWABUNGA – krótka historia Wojowni-
czych Żółwi Ninja
Mariusz ‚Shakir’ Próchniak
Historia franczyzny od debiutu na kartach komiksu Mirage 
Studios w 1984 po najnowszy serial animowany nickelode-
on.
16:00-17:00
Dalsza historia Avatara Aanga
Agata ‚Zesk’ Kowalska
Kto oglądał Avatara: Legendę Aanga ten wie, że to jedna 
z najlepszych współczesnych animacji, ale stanowczo za mało 
osób wie o tym, że Legenda Korry to nie jedyna kontynuacja. 
Niezmiennie od 2012, co trzy miesiące wychodzi jeden tomik 
opowiadający o dalszych przygodach Gaangu. Przyjrzyjmy 
się 5 historiom opowiedzianym w 15 tomach komiksów.
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17:00-19:00
Mroki naukowych odkryć
Marcin Przybyłek
Na pierwszy rzut oka nauka to świat mądrych ludzi odda-
jących pole lepszym i dążących do prawdy. Jak jednak na-
prawdę wyglądają historie pewnych naukowych teorii oraz 
odkryć? Gdzie lały się łzy, gdzie sława przyszła po śmierci, 
gdzie lała się krew? O tym opowie Marcin S. Przybyłek, au-
tor sag „Gamedec” i „Orzeł Biały”

19:00-20:00
Marvel kontra DC - krótka historia rywaliza-
cji dwóch komiksowych gigantów
Marcin ‚Motyl’ Andrys
Na rynku amerykańskim liczą się dwa wydawnictwa. 
Marvel i DC. Przez blisko pół wieku obie o� cyny zażarcie 
walczyły o dominację, co zaowocowało książką o niezdro-
wej, acz fascynującej rywalizacji. Kto wygrał starcie gigan-
tów?
20:00-21:00
PANEL: Jak bawić się przy beznadziejnych 
tytułach?
Aleksander Makieła, Sylwia „Filemona” Starzyńska
Każdy z nas był w takiej sytuacji: czytasz książkę albo ko-
miks lub właśnie utknąłeś w sali kinowej i zdajesz sobie 
sprawę z niezaprzeczalnego faktu – to dzieło, z którym 
właśnie masz do czynienia jest złe. Nawet więcej: jest bez-
nadziejne. Jednak jesteś zbyt pewny siebie, żeby przyznać 
się do błędu i świadomości zmarnowanego czasu. W takiej 
sytuacji pozostaje tylko jedno: popłynąć z prądem i dać się 
ponieść „fantazji” twórców. Zastanówmy się, dlaczego czer-
piemy radość z nieudolnych tworów popkultury.

21:00-22:00
Gradanie LIVE - top gier planszowych. Au-
dycja na żywo. 
Co to właściwie jest to “Gradanie” i dlaczego zajmuje 
miejsce w tabelce programowej? Jest to prowadzony przez 
trzech planszówkowych Geeków (i okazjonalnie czwar-
tego) podcast, rozbierający rynkowe nowości i żelazne 
klasyki na czynniki pierwsze. I tak gadamy już sobie od 
pięciu lat. Ładna, okrągła liczba. Z tej okazji postaramy 
się zaprezentować na żywo i pogadać w formie topki prze-
bojów o Najlepszych … Grach Planszowych. Co to za “...” 
w środku? Małe oszustwo i eksperyment. Jeśli tyle informa-
cji Ci wystarczy, zapraszamy i niech temat będzie dla Ciebie 
niespodzianką. A jeśli nie - polecamy wyszukać stronkę 
Gradanie na Facebooku. Będziemy proponować, słuchać 
i informować.

22:00-23:00
Fantastyczne seriale lat 80. XX wieku – „Pięk-
na i Bestia”
Edyta ‘Pani Recydywa’ Pętkowska-Grabowska, Antoni 
‘Hihnt’ Grabowski
Nie tak dawno temu, za górami, za lasami w Nowym Jorku 
żyła dzielna, mądra i robiąca karierę Catherine oraz wiel-
biciel książek, marzyciel i artystyczna dusza w jednym – 
Vincent. Jak można się domyślić – połączyło ich uczucie, 
ale na ich drodze stanęły liczne przeszkody. Chcecie się do-
wiedzieć, co było dalej? Chcielibyście usłyszeć na przykład 
czy Ron Perlman i Linda Hamilton nadają się do roman-
tycznej opowieści? Co robił G. R. R. Martin zanim zaczął 
pisać „Grę o tron”? Czy „Londyn Pod” jest faktycznie tak 
bardzo oryginalnym uniwersum? Jeśli tak, zapraszamy na 
naszą prelekcję!

23:00-00:00
Erotyka w fantastyce
Klaudia Heintze
Erotyka: słowa, obrazy, insynuacje. Erotyka dosłowna i alu-
zyjna. Wyra� nowana i wprost. To, co działa na nasze zmy-
sły i na naszą wyobraźnię. 
O erotycznej fantastyce opowie jedna z najbardziej cenio-
nych prelegentek Falkonu: Klaudia Heintze.

8:00-9:00
Argh! Pirackie opowieści!
Karol ‘Diaz’ Szmyt
Piraci od zawsze rozbudzali wyobraźnię, a Hollywood 
skutecznie rozmywa prawdziwy obraz tych morskich prze-
stępców. Na szczęście przetrwały zapiski i wspomnienia 
o najbardziej znanych kapitanach. Wspólnie prześledzimy 
ich życiorysy i mroczne historie z nimi związane.

9:00-10:00
Jak zdobywano dziki zachód
Karol ‚Diaz’ Szmyt
Na temat dzikiego zachodu narosło wiele mitów i legend, 
nierzadko całkowicie odbiegających od prawdy. Czym zaj-
mowali się kowboje, kim byli najbardziej znani rewolwe-
rowcy i jak ujarzmiano prerie? – prześledzimy te historie 
na podstawie zachowanych fotogra� i.

SOBOTA
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10:00-11:00
Asteriks a rzeczywistość historyczna: „Walka 
Wodzów”
Aleksandra ‚Alezja’ Rychlik
Rzymski arbiter: „W prawym narożniku: WÓDZ GALO
-RZYMSKI KOLABORIKS! W lewym: WÓDZ GALIJSKI 
ASPARANOIKS! Wszystkie chwyty dozwolone. Idźcie do 
swoich narożników. (…) I niech Kolabo… I niech lepszy 
zwycięży! ALEA IACTA EST!” Dlaczego Rzymianin chciał 
zwycięstwa Kolaboriksa? Czym stający w szranki wodzowie 
różnili się od siebie? Jak wyglądał „świat” galijski, a jak ga-
lo-rzymski? I co jeszcze z rzeczywistości historycznej mo-
żemy znaleźć w jakimś śmiesznym, francuskim komiksie 
dla dzieci? Popularno-naukowa prelekcja o albumie 6. pt. 
„Walka Wodzów” z asteriksowej serii odpowie na te pyta-
nia.

11:00-12:00
Górnicy, fabryki, i kosmiczne TIRy – astrofu-
turyzm i przemysłowy sen fantastów
Kamil Muzyka
Fantastyka i futurologia nie rzadko szły ramię w ramię. 
Szczególnie w złotym wieku SF i przełomie lat 70ych 
i 80ych. Jakie były te wizje, które z nich tra� ły do programu 
kosmicznego USA i czy były wyłącznie sztafarzem? A może 
jednak czymś więcej?

12:00-13:00
SpaceX i rakiety 
Elona Muska - Astrofaza
Jak jedna � rma zmieniła spojrzenie na komercyjny pod-
bój kosmosu. Rakiety, których pierwszy stopień może być 
użyty ponownie zmniejszą koszta związane z wysyłaniem 
towarów na orbitę okołoziemską i w dalsze zakątki układu 
słonecznego, pomogą także zamieszkać w kosmosie więk-
szej ilości ludzi.

13:00-14:00
Czarne dziury - Władcy czasu i przestrzeni - 
Astrofaza
Czym są czarne dziury, w jaki sposób powstają i czy fak-
tycznie istnieją? Odbądź podróż w pobliże czarnej dziury, 
aby zobaczyć jak załamuje i wygina się tam czasoprze-
strzeń, wleć z nami do jej wnętrza aby zobaczyć co skrywa 
pod nieprzeniknionym horyzontem zdarzeń

14:00-15:00
O polskim dubbingu słów kilka
Izabela “Smoke” Rząd
Fani animacji przeważnie szaleją, entuzjaści kina aktorskie-
go przeważnie nienawidzą – po którejkolwiek ze stron sto-
isz, jeśli chcesz dowiedzieć się co nieco o polskim dubbingu 
to pukasz pod właściwy adres. Opowiem Wam o podsta-
wowych prawach jakimi rządzi się ta forma przekładu au-
diowizualnego, obecnej sytuacji dubbingu i wielu innych 
ciekawostkach z tego świata. Kto zaintrygowany, w ciągu 

tej godziny dowie się czym są kłapy, jakim cudem „Let it 
go” oznacza „Mam tę moc” i dlaczego � lmów aktorskich z 
dubbingiem będzie coraz więcej.

15:00-16:00
VRIL – moc, która wskrzesza i niszczy
Krzysztof „Korsarz” Biliński
Tajemna moc Vril była inspiracją dla rozwijającej się cy-
wilizacji i nowych prądów myślowych końca XIX wieku, 
w których myśl okultystyczna stanowiła znaczącą rolę. 
Obecnie teorie spiskowe twierdzą, że była również pod-
stawą dla tajnych stowarzyszeń ezoterycznych, jak również 
przyczyniła się do powstania idei nadczłowieka oraz nazi-
stowskich eksperymentów naukowych. Co leży u podstaw 
wszystkiego?

16:00-17:00
Małe trolle i wielkie bum, czyli Muminki jako 
opowieść postapokaliptyczna
Adam Podlewski
Czy wiecie, że w dzieciństwie poznaliście najmroczniejszą 
opowieść o końcu świata jaka kiedykolwiek powstała? Tove 
Jansson napisała prawdziwą kronikę Zagłady…

17:00-18:00
Zapomniane a ponadczasowe opowieści grozy
Krzysztof “Korsarz” Biliński
Wyobraźnia autorów fantastyki zmienia nasz świat od 
wieków. Kreuje nowe idee, naprowadza na trop wielkich 
wynalazków… ale bywa, że wprowadza również ogromny 
niepokój i otwiera przed nami zupełnie inną rzeczywistość, 
po wkroczeniu w którą, nic już nie jest takie jak wcześniej. 
Teksty takie kryją w sobie często umykające nam na co 
dzień problemy, z którymi człowiek nie potra�  sobie pora-
dzić, kiedy nagle staje z nimi oko w oko. O kilku trudnych, 
kontrowersyjnych i wstrząsających opowieściach grozy 
usłyszycie na tej prelekcji.

18:00-19:00
Sam jesteś kosmita!, czyli skąd się wzięły ufo-
ludki
Anna Vilijanen
Prelekcja „Sam jesteś kosmita!, czyli skąd się wzięły ufo-
ludki” funduje odbiorcom krótki przejazd przez historię 
(zarówno tą popkulturalną jak i prawdziwą) przybyszów 
z obcych planet. Kiedy ów koncept się pojawił i jak przez 
wieki się rozwijał? Jakie są teorie naukowe i, oczywiście, 
teorie spiskowe? Wizerunek medialny kosmity - bardziej 
Predator czy Avatar? Tematyczny przejazd przez wieki od 
wizjonerskich so� stów po współczesną literaturę science 
� ction. Astrobiologia, paleoastronautyka i inne trudne sło-
wa. Słowem - czy jesteśmy w kosmosie sami?
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NIEDZIELA

19:00-20:00
Świat na wynos poproszę, do tego frytki bez soli 
i wodę niegazowaną - RPG a światotwórstwo
Michał Gołkowski
Opowieść o tym, jak RPG pomagają kształtować wyobraź-
nię, która potem płodzi jeden po drugim niesamowite uni-
wersa coraz to kolejnych książek, oraz jak właściwie rozwi-
jać warsztat opisywania świata i czarowania odbiorcy jego 
realnością.

20:00-22:00
Ostatecznie ostatni konkurs � lmowy Motyla!
Marcin ‚Motyl’ Andrys
Wydaje ci się, że oglądasz dużo � lmów? Przyjdź i sprawdź 
swoją wiedzę o ulubionych produkcjach na najsłynniej-
szym konkursie � lmowym na zachód od Wołgi. Fanta-
styczne konkurencje, wspaniała rywalizacja, a przede 
wszystkim przednia zabawa. Zapraszamy na Ostateczny 
� lmowy konkurs Motyla. Przyćmić go może tylko koniec 
świata według Majów!

22:00-23:00
PANEL: Mamy „Kłopot” - nowy zin komikso-
wy tworzony przez Lisie Sprawy, Chatolandia, 
Odmęty Absurdu, Koty To Zło, oraz gości. 
Beata Smugaj, Anna Kłosowska i Marianna Maśnik
Internetowe komiksiarki zebrały razem siły, aby stworzyć 
swój pierwszy zin, w którym znajdą się Wasze ulubione po-
stacie oraz zupełnie nowi bohaterowie.

23:00-00:00
Okultyzm po rosyjsku
Jan ‚Zeran” Żerański
XIX i XX wiek to czas przemian, rewolucji oraz mistycy-
zmu – takze za naszą wschodnią granicą. W ramach pre-
lekcji opowiem o rosyjskim okultyzmie, także w wydaniu 
carskim oraz sowieckim. Od Rasputina przez Helenę Bla-
watską, czy Matronę Moskiewska.

9:00-10:00
50 twarzy Ricka & Mortiego
Paulina ‚Shiro’ Różyło, Agata ‚Aya’ Rozwadowska
Nie trudno ukryć, że Rick and Morty zdobył sporą popu-
larność przez nietypowy sposób prowadzenia serii, przez 
ciekawe postacie oraz intrygującą fabułę ale czy tylko? Na-
wiązania! W Ricku i Mortym jest ich pełno, ale czy byłeś 
w stanie je zauważyć? Razem pomówimy co się działo w 
trakcie serii jak i po spekulujemy na temat nadchodzące-

go nowego sezonu. Dla tych niewtajemniczonych też się 
znajdzie miejsce. Ale co ja będę dalej warto do nas wpaść… 
Albo przynajmniej dla naszych kalaxiańskich kryształów.

10:00-11:00
Życie z rysowania, czyli sława, chwała i pieniądze
Kasia Babis
Rysowniczka Kasia Babis, znana w sieci jako Kiciputek, 
opowie o tym, jak żyć z rysowania. Będzie o zaletach 
i wadach zarabiania na swojej pasji, o możliwościach, jakie 
branża oferuje młodym artystom, a do tego wiele praktycz-
nych porad o tym, jak zacząć i jak rozwijać swoją karierę.

11:00-12:00
Andrzej Pilipiuk - spotkanie autorskie
Autor znany nie tylko fanom fantastyki. Twórca wielu cie-
kawych postaci literackich, na czele z Jakubem Wędrowy-
czem. Czterokrotny laureat prestiżowej nagrody Nautilusa. 
Dziesięciokrotnie nominowany do nagrody Zajdla, raz nią 
nagrodzony. Stały bywalec konwentów.

12:00-13:00
Najstarszy superbohater - 80 lat Człowieka ze 
Stali!
Marcin ‚Motyl’ Andrys
Supermanowi stuknęła w tym roku osiemdziesiątka! Dziar-
ski heros nie odpuszcza, a jego kolejne przygody rozpalają 
wyobraźnię fanów. Celebrując urodziny Człowieka ze Sta-
li, przypomnimy kilka istotnych momentów z jego dłu-
giej historii. Wspomnimy o najciekawszych opowieściach 
z eSem! Zapraszamy.

13:00-14:00
Prezentacja wystawy Teraz Komiks!
Artur Wabik
Opowiem o pracach nad wystawą - inwentaryzacji zbiorów 
Wojciecha Jamy, wyzwaniach, jakie stały przed kuratorami 
i aranżerami wystawy, następnie o kwestiach konserwator-
skich, budowlanych, wydarzeniach towarzyszących wysta-
wie - generalnie wszystkie ciekawostki.

14:00-15:00
Chińczycy też mają swojego Apollo. Od pra-
dawnych mitów do stacji kosmicznej – jak chiń-
ski folklor wpłynął na program kosmiczny
Jakub ‘Cubuk’ Łukasik
Chińska kultura antyczna pełna jest snów o lataniu. Po 
tysiącach lat, w końcu zaczęto je realizować. Współczesny 
chiński program kosmiczny udowadnia, jak starożytne 
mity pozostają wciąż żywe w mentalności Chińczyków. W 
tej prelekcji opowiem o tym, jak chińska mitologia i folklor 
wpłynęły na program kosmiczny, oraz jak chiński program 
kosmiczny stanowi pryzmat, przez który można zobaczyć 
transformację kulturową Chin XX w.
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15:00-16:00
Jak wędrować, żeby się nie zgubić – metody 
naturalnej nawigacji
Marlena ‚Tay’ Podleśna
Co zrobić, gdy zgubisz się na LARPie w lesie? W jaki spo-
sób wszyscy bez problemu znajdowali drogę do domu po 
mozolnym poszukiwaniu kwiatu paproci? Natura skrywa 
wiele tajemnic, a trawa nie zawsze jest bardziej zielona po 
południowej stronie. Jeśli przysiądziesz i grzecznie posłu-
chasz, może podpowie ci, jak dojść do domu.

BLOK
NAUKOWY
PIĄTEK

15:00-16:00
Czy SI może być rasistką? O zagrożeniach 
modeli „big data”
Krystyna Chodorowska
W ciągu ostatnich kilkunastu lat ilość danych na temat każ-
dego z nas – pobieranych z przeglądarek, mediów społecz-
nościowych, smartfonów, kamer bezpieczeństwa – po pro-
stu eksplodowała. Budowane z nich modele matematyczne 
są chętnie wykorzystywane do mikrozarządzania w każdej 
dziedzinie gospodarki: od reklamy, poprzez edukację, aż po 
więziennictwo. Niestety, ograniczenie się do matematyki, 
nie gwarantuje, że analiza będzie przebiegać w sposób, któ-
ry nazwalibyśmy sprawiedliwym. Coraz częściej pojawiają 
się sygnały, że modele działające w sposób nienadzorowa-
ny, ku zaskoczeniu samych twórców, odwzorowują trady-
cyjne uprzedzenia, swoim działaniem utrwalając nierów-
ności i pęknięcia społeczne. Okazuje się, że matematyka 
jest nie tylko głęboko wplątana we współczesne problemy, 
lecz także nakręca wiele z nich.

16:00-17:00
PANEL: Między nauką a techbełkotem - czyli 
co w fantastyce robią kitle
Krystyna Chodorowska, Istvan Vizvary, Marcin Pod-
lewski, Magdalena Kucenty Prowadzą: Krzysztof Pyter, 
Kamil Muzyka
Naukowcy i wynalazcy często są bohaterami, pomocnikami 
lub inicjatorami całej fabuły. Jednak jak naprawdę wygląda 

nauka, naukowcy w fantastyce? Co pokrywa się z rzeczywi-
stością, a co jest uproszczeniem lub czystą fantastyką?

17:00-18:00
PANEL: Magia a nauka w fantastyce
Marta Kładź-Kocot, Kamil Muzyka, Magdalena Ku-
centy, Leszek Błaszkiewicz Prowadzi: Grzegorz Jędrek
Autorzy literatury fantastycznej stają często przed dylema-
tem – kreować nierzeczywisty świat, korzystający z magii 
i mistycyzmu, czy wykorzystać (a może zmienić?) prawa 
natury. Który wariant jest cieplej przyjmowany przez czy-
telników? Czy można połączyć te dwa sposoby i zachować 
spójność świata przedstawionego?

18:00-19:00
Kosmiczni żeglarze - statki, wszechświaty, 
napędy
Marcin Podlewski
Jak polecimy w kosmos? Z pomocą napędu atomowego? 
A może hipernapędu?  Marcin Podlewski, twórca space 
opery „Głębia” zaprasza na kosmiczny lot po uniwersach 

19:00-20:00
Jak zdobyto Księżyc?
Leszek Błaszkiewicz
Księżyc był docelowym miejscem w wielu wizjach fanta-
stycznych, począwszy od „Snu” Jana Keplera, poprzez po-
wieści Verne’a, Wellsa, Żuławskiego, a skończywszy na try-
logii Iana MacDonalda. Jednak podczas wykładu skupię się 
na tych faktach i tych zdarzeniach, które doprowadziły do 
rzeczywistego postawienia na Srebrnym Globie stopy przez 
człowieka. Przedstawiona zostanie historia astronautyki 
od pierwszych rakiet opisywanych przez Kazimierza Sie-
mienowicza, poprzez prace Ciołkowskiego, eksperymenty 
Goddarta i wojenne prace von Brauna, aż do monumen-
talnej rakiety Saturn V. Przejdziemy od tryumfu Związku 
Sowieckiego po wysłaniu Sputnika 1, a później Gagarina do 
sukcesu USA w drodze ku Księżycowi. W tle jednak zawsze 
będzie fantastyka... Bo w drodze na Księżyc i planowanym 
tam powrocie zawsze było kilka kroków z przodu.

20:00-22:00
Pro� lowanie psychologiczne w przypadkach 
zaginięć
Martyna Raduchowska
Czym różni się portret zaginionego od portretu nieznanego 
sprawcy zbrodni, a pro� lowanie psychologiczne od pro� lo-
wania kryminalnego? Jak ustalić, czy mamy do czynienia 
z dobrowolną ucieczką, zniknięciem w celu popełnienia 
samobójstwa, zaginięciem na skutek nieszczęśliwego wy-
padku czy... morderstwem? Czy bez ciała faktycznie nie ma 
zbrodni?
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22:00-23:00
Super burza. Czy Słońce zniszczy naszą cywi-
lizację?
Istvan Vizvary
Słońce rządzi,Słońce radzi, Słońce nigdy cię nie zdradzi. 
Chyba, że akurat wybuchnie na nim super burza, taka jak 
w 1859 roku, i cofnie naszą cywilizację do osiemnastego 
wieku. Albo do epoki kamiennej. Czy jest się czego bać? 
Co czeka ziemską cywilizację i jakie są szanse przetrwania 
takiej katastrofy? Podpowiedź: duże, o ile jesteś szczurem 
lub karaluchem.

23:00-24:00
Z Łajka na Marsa, czyli zwierzęta podbijają 
kosmos
Jan ‘Zeran’ Żerański
W ramach prelekcji opowiem o Łajce – i nie tylko, o eks-
perymentach na zwierzętach w służbie nauki i podboju ko-
smosu, nie tylko w ZSRR od lat 50 do dzisiaj.

8:00-9:00
Mitologia słowian: O tym jak świat stworzono
Filip Begiełło
Prezentacja głównych bóstw mitologii słowiańskiej i ich 
udziału w kreacji świata według zachowanych wierzeń.

9:00-10:00
Czy Świętowit może śnić o rudowłosej walki-
rii? Konsekwencje kulturowe przedchrześci-
jańskiej pustki mitologicznej
Paweł Rochala
Pogańskie ludy słowiańskie nie wykształciły własnego 
alfabetu i pisma. Cała tradycja i kultura słowa opierała 
się więc na przekazie ustnym. Informacje, jakie dotrwały 
do naszych czasów o wierzeniach słowiańskich, zapisa-
li wrogowie. W związku z tym mitologia słowiańska jest 
przedmiotem rekonstrukcji opartej w wielkiej mierze na 
wygasłych obyczajach ludowych. Temu zaś służą prace na-
ukowe nie mające wiele wspólnego z literaturą, pełne wąt-
pliwości i obarczone utrudniającymi czytanie elementami 
poznawczymi. Mity germańskie spisano już w średnio-
wieczu, jako gotowe opowieści w postaci Eddy poetyckiej 
(starszej) i Eddy prozaicznej (młodszej), tudzież kilku sag, 
np. o „Beowul� e”, „Pieśni o Nibelungach”. Utwory te same 
w sobie są skończonymi dziełami literackimi, których uro-
da i zawartość bywają gotową podnietą twórczą dla pisarzy 
z dzisiejszej epoki, również z innych kręgów kulturowych 

germański — dzięki temu weszły zarówno do kultury po-
pularnej, jak i wysokiej. Postacie z mitologii słowiańskiej, 
przez anonimowość i niejednoznaczność, przez niepo-
twierdzenie źródłowe i artystyczne z danej epoki, ustępują 
pola bohaterom legend germańskim. Nawet znani i uznani 
polscy twórcy krzyżują mitologie, bo chcąc użyć postaci 
rodzimych, muszą wykonać pracę nawet nie zapoznawczą, 
lecz badawczą, co proces swobodnego tworzenia dzieła 
czyni żmudnym i zniechęcającym. Dzieła artystyczne pol-
skie, w których używa się postaci z obcych mitologii, siłą 
rzeczy są dziełami wtórnymi. Zajmują czas i zużywają ta-
lent twórców na wytworzenie produktów będących w isto-
cie świadectwami przegranej kulturowej. Najwyższy czas to 
zmienić.

10:00-12:00
Teorie � zyczne i medyczne wykorzystane 
w sadze o gamedecu
Marcin Przybyłek
Aby napisać sagę „Gamedec” autor musiał przeczytać nie-
małą liczbę ksiąg dotyczących współczesnych teorii � zycz-
nych, wiedzy medycznej, neurologicznej, psychologicznej, 
socjologicznej... Jeśli chcesz wiedzieć, o jakie konkretnie 
treści chodzi, koniecznie przyjdź na tę prelekcję :).

12:00-13:00
Urok światów alternatywnych Iana R. MacLeoda
Ian R. Macleod
Światy alternatywne to jeden z najbardziej charakterystycz-
nych aspektów twórczości Iana R. MacLeoda. Akcja wielu 
jego utworów, w tym powieści Wieki światła, Dom burz 
oraz Obudź się i śnij, rozgrywa się w misternie skonstru-
owanych i subtelnie nakreślonych epokach, które jednak 
różnią się od swoich pierwowzorów historycznych na roz-
maite sposobny, a do tego są zaludniane niezwykle cieka-
wymi i złożonymi postaciami. Specy� kę tych światów pi-
sarz wyjawi w rozmowie z Konradem Walewskim. Podczas 
spotkania odbędzie się projekcja � lmu Snodgrass, zrealizo-
wanego na podstawie opowiadania Iana pod tym samym 
tytułem przez telewizję SKY.

13:00-14:00
Rola bóstw w życiu codziennym Egipcjan
dr. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Kazimierz Michałowski, badacz kultury starożytnego Egip-
tu, w książce Nie tylko piramidy napisał, że religia egipska 
stanowi bardzo skomplikowany system, którego źródła 
tkwią w wielu przekazach i objawieniach. W swoim wystą-
pieniu chcę w związku z tym omówić wybrane zagadnienie, 
jakim jest wpływ bóstw na życie codzienne starożytnych. 
Czynności, takie jak: łowiectwo, rybołówstwo, rolnictwo, 
sadownictwo, ogrodnictwo czy hodowla bydła, które wy-
konywała się większość mieszkańców delty Nilu, miały 
swoich boskich patronów. Oddawano im cześć, składano 
o� ary, poświęcano zwierzęta i rośliny. Niektóre elementy 
przyrody ożywionej uchodziły w Egipcie za święte, inne 

SOBOTA
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uważano za nieczyste. Dokonam przeglądu wybranych za-
jęć i patronujących im bóstw oraz omówię ich znaczenie 
w systemie wierzeń starożytnych Egipcjan.

14:00-15:00
Uczeni - opowieści niekoniecznie poważne
Leszek Błaszkiewicz
Nawet osoby nie związane z nauką kojarzą wiele nazwisk 
słynnych naukowców, odkrywców i wynalazców. O� cjalne 
przekazy i notki biogra� czne rzadko zapędzają się dalej 
niż tylko pobieżne przedstawienie wyników pracy i faktów 
z życia uczonych. A tymczasem sławni naukowcy często 
znajdowali się w sytuacjach komicznych, nierzadko mieli 
swoje dziwactwa, ba - czasami wręcz szaleństwa. Czasami 
nie zdając sobie z tego sprawy brali udział w przedziwnych 
zdarzeniach, jedynych w swoim rodzaju. Einstein pomagał 
dzieciom z osiedla w zadaniach z matematyki w zamian 
za cukierki, a Chandrasekhar prowadził kiedyś wykłady, 
w których brali udział tylko przyszli nobliści. Edmund Hal-
ley uwiódł żonę Jana Heweliusza, zaś... Nie zdradzę więcej. 
Garść anegdot i mało znanych faktów pojawi się podczas 
prelekcji.

15:00-16:00
Kobiety-naukowcy w amerykańskim � lmie 
1978-2018
Dominika Oramus
Na przestrzeni ostatnich 40 lat mega-produkcje holly-
woodzkie w nowy sposób zaczęły pokazywać kobiety
-naukowców. Postacie  takie jak astro� zyk Dr. Arroway 
(Jodie Foster) z „Kontaktu”,  mikrobiolodzy Robby Keough 
(Rene Russo) z „Epidemii” i Dr. Erin Mears (Kate Wins-
let) z „Epidemii strachu”, czy ksenobiolodzy  Dr. Grace 
Augustine (Sigourney Weaver) z „Avataru” i Helen Benson 
(Jennifer Connelly) z „Dnia, w którym zatrzymała się Zie-
mia” pokazują ewolucję postrzegania zarówno nauki, jak 
i kobiecości w kulturze współczesnej. Podczas spotkania 
zastanowimy się wspólnie jakie stereotypy porzucono, a ja-
kie się narodziły. Czy to tylko polityczna poprawność skła-
nia reżyserów do obsadzania w roli naukowców aktorek?

16:00-17:00
PANEL: Czy Lem ma sobie równych? - polskie 
science-� ction w świetle twórczości Lema
Marta Kładź-Kocot, Marcin Podlewski, Leszek Błasz-
kiewicz, Wojciech Sedeńko Prowadzi: Grzegorz Jędrek
Stanisław Lem, najczęściej tłumaczony polski pisarz, do-
szedł do mistrzostwa w kreacji fantastyki naukowej. Czy 
są dziś autorzy, którzy potra� ą dorównać mistrzowi? Czy 
aspiracje do dorównania autorytetowi mogą zaszkodzić 
polskiej literaturze futurologicznej?

17:00-18:00
Na niebie i Ziemi
Marek Oramus
Jaki kształt ma Wszechświat? Co znajduje się w środku 

czarnej dziury? Czy wybuchy na Słońcu mogą unicestwić 
życie na Ziemi? Czyją własnością byłby mój klon? Dla-
czego matematyka tak dobrze nadaje się do opisu natury? 
Czy oporne na antybiotyki bakterie cofną ludzkość do XIX 
wieku?. Marek Oramus opowiada o swoich rozmowach 
z naukowcami. Paczyński, Abramowicz, Artymowicz, 
Udalski, Demiański, Wolszczan i inni objaśniają tajemnice 
Wszechświata. Piotr Girdwoyń – prawnik, Waleria Hrynie-
wicz – biolog, Włodzimierz Godlewski – archeolog, Janusz 
Dietrych – � lozof techniki i inni objaśniają tajemnice tego 
co na Ziemi.

18:00-19:00
PANEL: Sztuczna inteligencja, SF, nauka a � lozo� a
Marcin Podlewski, Michał Cetnarowski, Marek Baraniec-
ki, Jakub Nowak Prowadzi: Kamil Muzyka, Astrofaza
Sztuczna Inteligencja to popularny obecnie buzzword. Opi-
suje się nim wiele podmiotów, funkcji, produktów, oznacza 
także nadzieje i zagrożenie. Czym de facto jest lub są? Jak 
widzą je różne gałęzie nauki, � lozo� a, a jak widza ją autorzy 
fantastyki.

19:00-20:00
PANEL: Kosmos Analogii
Marek Oramus, Piotr Górski, Wojciech Sedeńko, Do-
minika Oramus Prowadzi: Kamil Muzyka
Za co kochamy space opery i czemu są takie różnorodne? 
Skąd się biorą piraci i rycerze z energetyczną bronią na po-
kładach statków kosmicznych?

20:00-21:00
Alchemia: meta� zyczna głębia (proto?)nauki
Aleksandra Radlak
Co łączy alchemika, kowala i szamana? Czy chemia, semio-
tyka, mistycyzm, religia, metalurgia i psychologia mogą 
stanowić odbicie kompletnego systemu meta� zycznego? 
Na te i inne pytania odpowiedzą nam motywy dawnych 
wierzeń i ludowych baśni oraz symbole przeciwstawnych 
zasad, które niezmiennie zmierzają ku Jedności.

21:00-22:00
A jednak się świeci - � uorescencyjne białka w 
żywych komórkach
Aleksandra Janusz
Minęło ponad dwadzieścia lat, odkąd małe � uorescencyj-
ne białko pochodzące z meduzy zrewolucjonizowało bio-
logię molekularną. Dziś potra� my dzięki niemu zobaczyć 
większość procesów życiowych zachodzących w żywych 
komórkach - i to w całej gamie barw. Pokrótce opowiem, 
jak t o zrobić, do czego to może służyć - oraz skąd się wzięło 
� uorescencyjne sushi.
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22:00-24:00
Czy można przeżyć wybuch jądrowy? Czyli 
kilka słów o mniej pokojowym atomie
Konrad Wysogląd
Jak bardzo prawdopodobne jest zagrożenie wojną jądro-
wą? Dziś żyjemy w czasach względnego spokoju, większość 
osób młodego pokolenia nie pamięta czasów zimnej wojny. 
Jednak jeszcze pół wieku temu obie strony żelaznej kurty-
ny wzajemnie groziły sobie obopólnym zniszczeniem. Czy 
w dzisiejszych czasach można przeżyć atak jądrowy? Czy 
można się przed nim ochronić?

9:00-10:00
Pierwsze multiwersum
Antoni ‘Hihnt’ Grabowski
Na długo przed tym zanim na arenę popkultury wkroczyła 
Liga Sprawiedliwych czy Avengersi istniały inne opowieści 
o bohaterach działających w jednym wspólnym uniwer-
sum. Jeden z takich światów w kulturze masowej został 
stworzony przez Edgara Rice’a Burroughsa. Twórca postaci 
Tarzana i Johna Cartera napisał pełne przygód powieści, 
gdzie dla postaci nie było nieprzekraczalnej granicy pomię-
dzy Marsem, Afryką, a wnętrzem ziemi.

10:00-12:00
Średniowieczna kultura seksualna Słowian
Filip Kuklewski
Prelekcja poświęcona kulturze seksualnej Słowian w śre-
dniowieczu. Omówione zostaną kwestie z reguły pomijane 
w opracowaniach o Słowianach. Zajmiemy się więc sło-
wiańskim wielożeństwem i wielomęstwem, homoseksu-
alizmem, średniowieczną magią seksualną oraz rytualnym 
seksem grupowym.

12:00-13:00
10 łatwych sposobów na zyskanie supermocy
Wojciech Bryk
By zostać superbohaterem, potrzebne są: chwytliwy przy-
domek, kolorowy i obcisły strój (najlepiej z peleryną), wy-
pasione gadżety, cywile do uratowania, potężny przeciw-
nik, który ujawni nasze największe wady i słabości… oraz 
oczywiście supermoce. Chciałbyś ratować świat lub zabły-
snąć wśród znajomych. Oto lista sposobów, w jaki zyskać 
możesz niepowtarzalne i niezwykłe superumiejętności.
Pamiętaj, że poniższe przykłady nie gwarantują członko-
stwa w Avengersach czy Lidze Sprawiedliwości, ponieważ 
nie dotyczą one bohaterów Marvela i DC. Świat jest prze-
cież pełen niezwykłych jednostek.

13:00-14:00
Jak smakują szczury, czyli o oblężeniach
Radosław ‘Nighter’ Wartacz
Oblężenia zawsze stanowiły jedno z najbrutalniejszych 
obliczy wojny, choć ich charakter zmieniał się wraz z po-
stępem technologicznym. W tak skrajnych sytuacjach 
często dochodziło do aktów nadludzkiego heroizmu, jak i 
szokujących zbrodni. Przyjdź, by dowiedzieć się jak najsku-
teczniej odebrać warownię wrogiemu rycerzowi – w końcu 
pierwszy zamek, tak jak milion, najlepiej ukraść!

14:00-15:00
Śmierć w próżni. Oczy zamarzną, głowa wy-
buchnie, krew się zagotuje
Istvan Vizvary
Co naprawdę dzieje się z człowiekiem, który nagle wy-
padnie w próżnię przestrzeni kosmicznej. Czy ma szansę 
przeżyć? Czy wybuchnie mu głowa, a gałki oczne zamar-
zną? Czy ktokolwiek zmarł w wyniku nagłej dekompresji? 
Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w prelekcji na 
ten ważny temat często pojawiający się w prasie codziennej 
i wiadomościach z Kosmosu.

15:00-16:00
Krąg tajemnic- (nie)znane kulty na terenach 
dawnej Polski okiem archeologii
Ewelina Bogudzińska, Aleksandra Makaruk
Od zarania dziejów, na terenach współczesnej Polski rozwi-
jało się wiele kultur, które pozostawiły po sobie ślady nie-
zrozumiałych rytuałów, m.in. pochówki fragmentów ciał, 
kamienne kręgi, nadpalanie zwłok… Członkowie Koła Na-
ukowego Studentów Archeologii UMCS w Lublinie z chę-
cią uchylą rąbka tajemnicy i zaprezentują Wam fascynujący 
świat dawnych kultur.

DYŻURY
AUTOGRAFOWE

16:00-17:00    Agnieszka Hałas
17:00-18:00    Ian R. MacLeod
18:00-19:00    Sławomir Nieściur

PIĄTEK
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11:00-12:00    Martyna Raduchowska
12:00-13:00    Grupa Filmowa Darwin
13:00-14:00   Witold Jabłoński, Artur Wabik
14:00-15:00    Marcin Podlewski
15:00-16:00    Jacek Komuda
16:00-17:00    Robert M. Wegner (Punkt Wer-
bunkowy Straży Górskiej Imperium Meek-
hańskiego)
17:00-18:00    Tomasz Knapik
18:00-19:00    Jacek Kloss, Marcin Andrys
19:00-20:00    Krystyna Chodorowska

10:00-11:00    Beata Smugaj
11:00-12:00    Marek Baraniecki, Kasia Babis
12:00-13:00    Andrzej Pilipiuk
13:00-14:00    Michał Gołkowski

PIĄTEK

17:00
Dwa Słowa Teatr Improv
… to młody skład lubelskich (i okołolubelskich) improwi-
zatorów. Przedstawimy set lekkich i przyjemnych gier im-
pro. Sugestią do tego, co stanie się na scenie, będą słowa 
publiczności, a wszystko co się wydarzy powstanie w myśl 
starej zasady „tu i teraz”!
Zapraszamy na premierę i jednocześnie jedyny taki pokaz 
improwizowanej komedii!

19:00
Pokaz mody słowiańskiej projektantki Bar-
bary Dumańskiej 
Ideą przewodnią pokazu są klechty polskie z legend i bestiariusza słowiańskie-
go. Nieuciekniesz od tego kim jesteś. Można będzie ujrzeć babę jagę, strzygi, 
południce, topielice,a także inne stylizowane stroje słowiańskie. Projektantką 
jest niezastąpiona Barbara Dumańska. Podczas pokazu także będzie można zo-
baczyć stroje i akcesoria Słowiańskiego Grodu z Wólki Bieleckiej.

Barbara Dumańska - znana i lubiana projektantka przede wszystkim z mody 
gotyckiej, właścicielka sklepu Black Gothic. Artystka ta jednak lubi przebierać 
w stylach. Projektuje nie tylko dla rekonstruktorów historycznych, ale także w 
ostatnim roku uszyła stroje na bal Bosch i Junkers organizowane przez Creati-
veHarder i Fundację Hesperos. Stroje Barbary można dostać także u niej na 
stoisku Black Gothic. 

20:00
Ethnopolia - koncert folkowy z elementami improwizacji
Artyści, którzy odtwarzają etniczną muzykę łącząc wiele zdobyczy kulturalnych 
z całego świata. Organizują zarówno występy muzyczne jak i etniczne jam ses-
sion, gdzie słuchacz pod wpływem muzyki wkracza w świat dawnych plemion. 
Ich koncerty narodziły się z organizowanych wielokrotnie etnicznych jam 
session w Lublinie, dlatego mają formę utworów improwizowanych. Wśród 
repertuaru znajdziecie kompozycje własne a także covery m.in. muzykę z � lmu 
Ostatni Mohikanin.  Barbara Księska - wokal, � et, Sebastian Czyż - gitara, Mo-
nika Kukieła - skrzypce, drumla, kalimba, � et Paweł Mazur - skrzypce, Michał 
Wójcik - bębny, Mateusz Kurowiak - didgeridoo. 

21:00
Koncert Żywiołak
Tego zespołu przedstawiać już dziś w Polsce nikomu nie trzeba. Od roku 2005 
konsekwentnie pracuje ukazując światu nowe, absolutnie świeże spojrzenie na 
spuściznę słowiańskiej muzyki ludowej. To za sprawą tej piątki pasjonatów do-
wiedzieliśmy się o „polskim neofolku”. Wzorem najlepszych kapel tworzących 
styl „innovative folk” w Skandynawii, czy innych krajach Europy poznaliśmy 
wyjątkowo przyswajalny gatunek czerpiący całymi garściami z polskiej spuści-
zny kulturowej. Czerpiąc z takich zespołów jak Hedningarna czy Hoven Dro-
ven zapodaje nam Żywiołak podróż szlakami przedchrześcijańskiej zachodniej 
i wschodniej Europy. Bez wątpienia jako pierwszy w sposób absolutnie bez 
kompleksowy odkurzył temat mało znanej słowiańskiej mitologii. Bez wątpie-
nia jako pierwszy przyczynił się do „boomu” zainteresowania kulturą rodzimą 
jaki ma obecnie w Polsce miejsce. Bez wątpienia stał się inspiracją dla wielu 
projektów muzycznych, które od tej pory zaczęły u nas powstawać.

11:00 Próby zespołów

SCENA

15:00
O� cjalne rozpoczęcie konwentu

11:45
Pokaz tańca - BALET
Agata Grabałowska, Klaudia Połeć i Sandra Czaplicka 
-  Absolwentki Ogólnokształcących Szkół Baletowych 
w Bytomiu, Warszawie i Gdańsku. Obecnie tancerki zespo-
łu baletowego Teatru Muzycznego w Lublinie
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12:00
Konkurs Cosplay

20:00 
Ursa 
Ursa to powstała w 2017 roku grupa muzyków inspirują-
cych się muzyką dawną - szeroko pojęty folk, od zmarzli-
ny Syberii aż po zieloną Irlandię. Nasze autorskie utworu 
oparte są na kulturze ludowej/dawnej. Gramy na ludowych 
instrumentach, m. in. bułgarska diura gaida. By tradycyjną 
muzykę zapamiętały nie tylko gwiazdy na niebie. Zagrają 
w składzie: Beata Baran - wokal, � et, Mikołaj Kołodziejczyk 
- gitara, Monika Kukieła - skrzypce, Bartłomiej Czyż - wo-
kal, � et, diura gajda; Michał Wójcik - djembe; Kuba Pięciń-
ski - dudy, dwojnica,

15:00
Grupa � lmowa Darwin 

16:00 
Prezentacja Legionu 501 i Eagle Base 

17:00 
Ian R. MacLeod, Jerzy Rzymowski, Konrad 
Walewski, Robert M. Wegner - Opowiadanie 
czy powieść? 

18:00
Tomasz Knapik 

22:00
6BM 
6BM to młody lubelski zespół, wykonujący 
muzykę określaną jako electro-rock.
Członkowie stawiają na przekazywanie w swo-
jej muzyce emocji, re� eksji, ale też nadziei. In-
spirują się różnymi gatunkami, m.in.: alterna-
tywnym rockiem, nu-metalem, synthwave’em, 
post-rockiem czy nawet drum’n’bassem. Cha-
rakterystyczne dla muzyki 6BM są: brak gita-
ry elektrycznej i zmody� kowany bas, mocna 
sekcja rytmiczna, duży wpływ elektronicznych 
brzmień oraz emocjonalny wokal.

23:00
FIRESHOW “Naszych przodków czas” Gru-
pa NIZAR - przed budynkiem

11:00
Vile Music 
Chill out dj set pochodzący z Lublina Patryk, odkąd pierw-
szy raz stanął za konsolą, zapłonął nieustającą miłością do 
elektroniki. Chociaż od tego momentu mineły już prawie 
trzy lata, płomień ten nie ustaje, a on sam nieustannie roz-
wija się, eksperymentując ze stylem, formą i wszelkimi za-
sadami. Swoją pasją zaraża niczym plagą, dlatego też zało-
żył ekipę Secret Sound Society, z którą organizuje imprezy 
wszelakiej maści, takie jak rave Alicja w Krainie Dźwięku 
czy It’s a Sin. To właśnie w surowym i tajemniczym klimacie 
rave’u czuje się najlepiej. W swoich setach łączy charaktery-
styczną dla niego energię i tajemniczy nastrój, korzystając 
przy tym z różnych gatunków takich jak tech house, acid 
czy mocne brudne techno. NA Falkonie pokaże spokojniej-
sze oblicze dzieląc się selekcją muzyki ambient, psybient 
i psychill ,a także swoimi ulubiony soundtrackami z gier 
i � lmów.

PIĄTEK
16:00 
Przedstawienie Słowiański Gród w Wólce 
Bieleckiej
17:00
Zabawy Słowian i Wikingów - Grupa NIZAR
18:00 
Pokaz akrobatyki FREERUN BOYS
18:00 
Pokaz człowieka Robota - Dawid Wójcik z 
Mam Talent!
19:00 
Pokaz i warsztaty obrony Tang Lang Men - 2h
Prezentujemy Tang Lang Men, jeden z tradycyjnych syste-
mów Chińskiego Kung Fu/Wushu. Tanglangmen charak-
teryzuje się szybkością i brutalnością, a także bogactwem 

13:00
Konkurs piosenki krasnoludzkiej
15:00
O� cjalne zakończenie konwentu

FALKON
ARENA
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technik nieprzerwanie następujących po sobie. Podstawo-
we techniki systemu oraz postawa do walki zbliżone są do 
technik boksu zachodniego, ale korzysta on z pełnego ar-
senału uderzeń, przechwytów, dźwigni, podcięć i rzutów. 
Charakterystyczna dla systemu jest bardzo wysoka dyna-
mika, oraz przystosowanie do realnej walki i samoobro-
ny. Kluczowe są tu ćwiczenia przygotowujące organizm 
do starcia z przeciwnikiem, zwiększające jego odporność, 
szybkość i siłę ataku. Najważniejszym elementem wiążą-
cym inne aspekty treningu jest sanda – czyli wolna wal-
ka, bez której niemożliwe jest właściwe przygotowanie do 
obrony. Chcemy podzielić się naszą wiedzą i doświadcze-
niem podczas krótkiego treningu nastawionego na podsta-
wowe elementy związane z nagłym zagrożeniem.

21:00
Stalker Strongman

10:00 
Grupa Szermiercza Kruk - Warsztaty Szer-
mierki
Ciężko o bardziej ikoniczną broń nie miecz. Posługiwali się 
nim bohaterowie licznych powieści gier i � lmów. Lecz jak 
walka mieczem wyglądała naprawdę? Dawni mistrzowie 
szermierczego kunsztu spisali swe nauki w szermierczych 
traktatach, co daje nam obraz tego jak naprawdę walczono 
mieczem. 
Bo prawdziwa szermierka to technika i szybkość. Praca 
całego ciała i perfekcyjna kontrola nad bronią. W trakcie 
warsztatów przybliżymy podstawowe zagadnienia z zakre-
su walki mieczem długim według szkoły niemieckiej bazu-
jąc na źródłach z wieku XV.

11:00
Pokaz tańca - balet
11:30
Performance - Rafał Gajda
12:00
Szkoła Samurajów (Jakub „Shirokaze” Zyga)
13:00
Turniej na najlepszego WOJA FALKONU - 
walki na miecze - 3h
14:00
Pokaz Akrobatyczny FREERUN BOYS

15:00
Turniej walki na miecze piankowe - ciąg dalszy
16:00 
Pokaz tańca Ira Voyevoda
17:00
Pokaz tańca Dawid Reja i Natalia Korszeń // 
Przerwa techniczna
18:00
Wieloświaty Cosplayowe
20:00
Pokaz i warsztaty szermierki - Towarzystwo 
Szabli i Miecza
Towarzystwo Szabli i Miecza oraz przyjaciele zapraszają na 
niepowtarzalną podróż w czasy wojowników z przeszłości. 
Obejrzycie pokaz fechtunku bronią dawną i będziecie mie-
li możliwość sami spróbować tego rzemiosła pod okiem 
kilkukrotnego zwycięzcy Falkon Areny - warsztaty popro-
wadzi Marcin ‚Guta’ Kuźma. Ponadto Towarzystwo Szabli 
i Miecza są wystawcami tegorocznego Falkonu - na ich sto-
isku będzie można zobaczyć broń białą i czarnoprochową 
oraz różne sprzęty użytku codziennego i strojów z XVII 
wieku.

21:00 
Pokaz Dawid Wójcik - człowiek robot 
z Mam Talent! 
23:00
Bractwo Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego

10:00
Warsztaty gry na didgeridoo
Didgeridoo to drewniana trąba, która może powstać natu-
ralnie w wyniku działalności termitów. W naszych warun-
kach powstaje poprzez ręczne lub mechaniczne drążenie. 
Na warsztatach nauczysz się: podstawowego dźwięku, ja-
kim jest dron, dźwięków opartych na samogłoskach oraz 
spółgłoskach, dźwięków naśladujących zwierzęta, np. ptaka 
kookaburre czy psa dingo, modulacji dźwięków podstawo-
wych, oddechu kołowego, sylab do tworzenia rytmów. Dla 
osób znających podstawy przewidziana jest nauka rytmów. 
Zajęcia poprowadzi Maciej Lubaś, który zajmuje się grą 
oraz wyrobem didgeridoo od 2004r. Członek stowarzysze-
nia Didjeridoo.pl zrzeszającego muzyków, budowniczych 
oraz sympatyków didgeridoo. Współorganizator Festiwalu 
Didgeridoo - Dźwięki z Korzenia. Organizator I festiwalu 
didgeridoo w Lublinie.

FALKON
ARENA
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12:00
Pokaz taneczny Dawid Reja i Natalia Korszeń
13:00
Pokaz tańca Ira Voyevoda

BLOK
WARSZTATOWY
PIĄTEK

15:00-17:00
Warsztaty z charakteryzacji
Elena Samko
Chcesz stworzyć niesamowite i klimatyczne kreacje? Elena 
Samko zaprezentuje kilka sztuczek, jak osiągnąć ten cel. Na 
warsztatach zobaczysz kilka podstawowych technik pracy 
z płynnym lateksem.

17:00-19:00
Każdy potra�  stworzyć coś pięknego – deco-
upage: technika zdobienia przedmiotów
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. 
Stanisława Liebharta w Lublinie
Technika decoupage to metoda zdobnicza polegająca na 
przyklejaniu na odpowiednio przygotowaną powierzchnię 
drewniana, metalową, szklaną lub inną, wzoru wyciętego 
z papieru lub serwetki stołowej (metoda serwetkowa). De-
coupage to jedna z propozycji kreatywnej twórczości. Dzię-
ki niej każdy potra�  stworzyć coś pięknego. Nie musisz 
posiadać specjalnych uzdolnień i umiejętności. Chcesz się 
przekonać? Zapraszamy na warsztaty decoupage.

19:00-21:00
Masaż-kojący dotyk
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. 
Stanisława Liebharta w Lublinie
Otaczający nas świat każdego dnia dostarcza nam nowych 
bodźców, nie zawsze wpływających na nas pozytywnie. Po-
śpiech, stres, presja działają destrukcyjnie na nasze ciało 

sferę psychiczną. Statyczna pozycja w pracy, spędzanie cza-
su wolnego przed komputerem, tabletem czy smartfonem 
to największe zagrożenia naszych czasów, które prowadzą 
do zmian napięciowych w układzie ruchu  i wpływają na 
cały organizm niekorzystnie. Masaż to szczególny bodziec 
jakim można oddziaływać na ciało człowieka. Kojący dotyk 
może uśmierzać ból,  leczyć, relaksować. Zapraszamy na 
pokaz i warsztaty masażu w trakcie których pokażemy jak 
rozluźnić napięte tkanki i się zrelaksować. Zapraszamy tych 
którzy będą chcieli nauczyć się prostych technik relaksacji, 
jak również tych którzy zechcą odczuć masaż na sobie.

21:00-23:00
Warsztaty pisma koreańskiego 
Magdalena „Yuna” Brzozowska
Czy wiesz, że język koreański posiada swój własny alfabet? 
Dzięki temu, w przeciwieństwie do chińskiego czy japoń-
skiego, nie trzeba się uczyć kilku tysięcy skomplikowanych 
znaków. Aby czytać i pisać po koreańsku wystarczy nauczyć 
się dwudziestoczteroznakowego alfabetu. Jak powiedział 
jego twórca: „mądry człowiek może zaznajomić się z nimi, 
nim ranek przerodzi się w dzień, głupek może tego do-
konać w przeciągu 10 dni”. Nic więc prostszego! Podczas 
warsztatów nauczycie się pisać po koreańsku, a także po-
znacie historię stojącą za powstaniem alfabetu hangŭl.

8:00-10:00
„Mamo, tato – gram w RPGi!” – warsztat mó-
wienia o tym co dla nas ważne
Jakub „Roman” Romaneczko
Czy trudno jest przyznać się znajomym, że ma się mało 
popularne hobby? Jaki jest odbiór osoby, która otwarcie 
mówi o swoich zainteresowaniach pośród ludzi, którzy nie 
mieli nigdy z takowym styczności? Jak to jest zmagać się 
ze stereotypem „wyalienowanego nerda”? Podczas tych za-
jęć chciałbym poruszyć temat stereotypowego obrazu osób 
posiadających zainteresowania takie jak gry RPG (ale tak-
że każde inne, niszowe hobby). Jak „normalni” ludzie po-
strzegają nas, grających? Czy zmienia się to z wiekiem, lub 
w zależności od innych czynników? Łącząc dyskusję z 
częścią warsztatową będę starał się uzbroić uczestników 
w sposoby na skuteczny i bezbolesny „coming out” związa-
ny ze swoim hobby. Wydaje się, że w Polsce wciąż obecny 
jest schemat myślowy określający wszelkie zainteresowania 
niszowe (szczególnie gry RPG) jako coś „niedojrzałego” – 
ponieważ dorosły człowiek powinien zajmować się pracą i 
rodziną, a nie „� gurkami” lub „siedzeniem po nocy przy 

SOBOTA
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Wiele razy zetknąłem się z tym, że osoby, które angażują 
się w swoje hobby niewiele o nim mówią, uważając, że inni 
odbiorą to jako wyraz „dziwaczności”. Jeśli chciałbyś lub 
chciałabyś mówić otwarcie o tym, co dla Ciebie ważne i co 
lubisz robić to ten warsztat jest dla Ciebie!

10:00-12:00
Warsztaty narratologiczne 
Marta Kładź-Kocot
Warsztaty narratologiczne skierowane są do wszystkich 
tych, którzy chcieliby zdobyć podstawową wiedzę na temat 
teorii narracji i zacząć rozwijać praktyczne umiejętności 
tworzenia opowieści. Proszę zabrać ze sobą kartki i długo-
pisy!

12:00-13:00
Praca z tekstem fantastycznym, czyli jak spodo-
bać się redaktorom, jurorom i wydawcom 
Magdalena Świerczek-Gryboś
Praca z tekstem fantastycznym, czyli jak spodobać się 
redaktorom, jurorom i wydawcom. Konstrukcja utwo-
rów, szlifowanie warsztatu, postacie i fabuła, ekonomia 
językowa, brzytwy Lema i Ockhama, przygotowywanie 
propozycji wydawniczych, betowanie tekstów, konkursy, 
współpraca z redaktorami – jak przez to wszystko przejść 
z powodzeniem?

13:00-15:00
Na ratunek! Pierwsza pomoc w nagłych zda-
rzeniach  
Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. 
Stanisława Liebharta w Lublinie
Uczestnicy warsztatów uzyskają informacje na temat: dzia-
łań, jakie należy podjąć w sytuacji wypadku, jak zabezpie-
czyć miejsce zdarzenia, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, 
jak wezwać pomoc służb ratowniczych,  jak ocenić stan 
osoby poszkodowanej.  Uczestnicy będą mieli możliwość 
ćwiczenia czynności ratowniczych na fantomach przezna-
czonych do nauki działań ożywiających - masażu serca 
i sztucznego oddychania u osób dorosłych i dzieci. Poznają 
zasady działania i posługiwania się AED.

15:00-21:00 Warsztaty dubbingowe 
NanoKarrin
Jeśli zawsze miałeś ochotę spróbować swoich sił w dubbin-
gu, to Twój czas właśnie nadszedł! Przygotowaliśmy scen-
kę do której możesz nagrać się w naszym polowym studiu 
i posmakować życia aktora głosowego!

21:00-23:00
“Bogowie noszą maski” – warsztat fabularno
-psychologiczny 
Tomasz “Binaal” Delmaczyński, Mateusz “KierAs” Ku-
rowiak
“Dawni bogowie umarli. Nastaje nowy porządek we 
Wszechświecie, a stworzą go Wybrańcy”. Odziani w maski 
bohaterowie warsztatu z pomocą psychologów i anima-

torów zanurzą się w podróż do wnętrza siebie. Motywem 
fabularnym będzie powstanie nowego świata, wspólnie wy-
kreowanego przez uczestników.

8:00-10:00
Warsztaty fotogra� i Marcin Ropka, Viola Ki-
jowska
Aleksandra „Zanieczyszczenie światłem” Rostek
Warsztaty fotogra� i reporterskiej dla początkujących: 
wstęp teoretyczny, wyjście z aparatami na halę targową, 
przejrzenie przykładowych zdjęć uczestników z omówie-
niem

10:00-12:00
Warsztaty z modelowania balonów – pieski, 
kwiatki, bobry itp.
Miłosz „Budka kuglarska” Budka
Ciekawe czy ktoś to czyta… jeżeli tak to Cię pozdrawiam! 
I co tu napisać? Nauczę Was skręcać fajne balonowe rzeczy. 
Wbijaj, będzie super!

12:00-13:00
Warsztaty z rekonstrukcji języka prasłowiań-
skiego (Jakub „Pokrzyk” Figus)
Warsztat ten zacznie się od krótkiego wykładu na temat hi-
storii języka polskiego i innych języków słowiańskich. Po 
tym nastąpi prezentacja paru najbardziej charakterystycz-
nych procesów językowych, a na tej podstawie prelegent 
wraz z uczestnikami dokona prostych rekonstrukcji nie-
których słów i próby tłumaczenia na język polski zrekon-
struowanego w języku prasłowiańskim tekstu.

13:00-14:00
Będąc młodym autorem gier planszowych. O 
czym należy pamiętać, projektując planszówkę 
Marcin Ropka, Viola Kijowska
Rynek gier planszowych przeżywa prawdziwy boom. Co 
rusz powstają nowe wydawnictwa, na platformach � nanso-
wania społecznościowego co rusz nowy projekt… a ty masz 
przecież w głowie grę, która podbije świat planszówkowy…
No właśnie… masz go w głowie… Czyli de facto go nie 
masz…
Marcin i Viola zaprezentują:
– jak wyjąć pomysł z głowy i wrzucić go na papier
– jak papier przekształcić na prototyp
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16:00-17:00
Turniej w grę Bukiet - organizator Wydaw-
nictwo Nasza Księgarnia.
PIĘKNA GRA PEŁNA KWIATÓW!
Gracze uprawiają kwiaty na swoich polach. Kostki symbo-
lizują klientów chcących kupić określone rodzaje kwiatów. 
Gracze ścinają je na swoich polach, za co zdobywają punk-
ty. Uwaga! Każdy kwiat można ściąć tylko raz! Masz kilka 
dróg do zwycięstwa. Zostań najlepszym hodowcą kwiatów!

17:00-19:00
Pokazy nowości Wydawnictwa „Nasza Księ-
garnia”
Nogi za pas – Smok okazał się za silnym przeciwnikiem, 
a rycerze-gamonie znaleźli się w niezręcznej sytuacji: z tyłu 
goni ich smok, a z zamku obserwuje księżniczka!
Bukiet – piękny roll&write pełen kwiatów! Zdobywajcie 
punkty za zrealizowane zamówienia i zostańcie najlepszy-
mi hodowcami kwiatów.
Paszczaki - Podczas gry wszyscy kolejno wykładamy na stół 
po jednej karcie. Jak złapać paszczaka? Musisz swoją kartę 
wyłożyć w taki sposób, aby na początku i na końcu rzędu 
kart znalazł się taki sam paszczak. Gdy to ci się uda, zdobę-
dziesz wszystkie paszczaki z tego rzędu!

18:00-20:00
Turniej w grę Kto to zrobił? - organizator Rebel
Coś tu nieładnie pachnie? Czyjeś zwierzątko chyba o czymś 
zapomniało. Oczyść dobre imię swoich pupili, zrzucając 
winę na innych. 

19:00-21:00
Amazonki, nauka gry, zapraszamy w szcze-
gólności duże grupy - Lucrum Games
To miało być proste zadanie. Wejść do świątyni i wynieść 
z niej wszystko co najcenniejsze. Szybko, bez ryzyka, za-
nim przybędzie o� cjalna ekspedycja archeologiczna. Klara 
i Natan byli jak zwykle perfekcyjnie przygotowani. Ale jak 
zwykle coś poszło nie tak. Amazonki to gra blefu i ukry-
tych tożsamości. Grabieżcy chcą odnaleźć wszystkie skarby 
i wynieść je ze świątyni. Jeśli im się uda, wygrają. Amazon-
ki muszą im w tym przeszkodzić, myląc tropy i wciągając 
intruzów w pułapki. Jeśli uda im się ocalić choćby jeden 
skarb lub jeśli aktywują wszystkie pułapki, to one wygrają. 
Kto zwycięży? Komu zaufasz? Kogo wciągniesz w pułapkę?

20:00-22:00
Pokaz gry Champion of Nexus
A gdyby tak zagrać w League of Legends / DOTA2 / HOTS 
na planszy ? Ekipa Champions of Nexum zaprasza do Ga-
mesRoomu, gdzie w kilka minut wytłumaczy zasady i bę-
dziecie mogli dołączyć do gry samemu lub całą drużyną.

SOBOTA
11:00-12:00
Turniej gry Carcassonne Star Wars - organi-
zator Bard
Przeżyj ekscytującą przygodę z uniwersum Gwiezdnych 
Wojen w fascynującym świecie Carcassonne!Dobrze zna-
ny zasady Carcassonne zostały odrobinę zmienione, aby 
dostosować rozgrywkę do nowego i ekscytującego świata 
Gwiezdnych Wojen. Wygrywaj ważne bitwy znane z du-
żego ekranu i z rozsądkiem ustawiaj swoich żołnierzy na 
drodze do zwycięstwa. Włącz się do walki o dominację 
w odległej galaktyce, stając po stronie Imperium lub Rebe-
lii, odwiedzając znane miejsca i spotykając najważniejszych 
bohaterów Gwiezdnej Sagi.Tym razem to od ciebie zależy, 
kto zwycięży! Niech Moc będzie z tobą!

11:00-13:00
Turniej gry Batyskaf - turniej dla dzieci 
i młodzieży (7-15 lat) - organizator Granna + 
Falkon
Daj się porwać podwodnej przygodzie! Podróżuj z nami 
batyskafem i pstrykaj zdjęcia najciekawszym zwierzakom! 
Jeśli zaryzykujesz i zejdziesz głęboko pod wodę, jest szansa, 
że uchwycisz niezwykle rzadkie i fascynujące okazy. Ten 
z Was, kto stworzy najlepszą kolekcję fotogra� i i zdobędzie 
najwięcej pereł, wygra rozgrywkę.

12:00-14:00
Turniej: Munchkin dla Początkujących - orga-
nizator Black Monk
Lochy, potwory, klątwy i skarby. Brzmi dobrze? To właśnie 
Munchkin, wredna gra karciana, w której będziesz rzucać 
kłody pod nogi innych graczy, by zostać pierwszą osobą, 
która zdobędzie 10 poziom i zwycięży. Nie obchodzi nas, 
czy znasz zasady dobrze, czy prawie wcale. Zgłoś się do tur-
nieju i pokaż innym, kto tu rozdaje karty! Możecie przyjść 
bezpośrednio na turniej, ale żeby zagwarantować sobie 
miejsce, zachęcamy, by odwiedzić stoisko Black Monk i się 
zapisać.

GAMES ROOM
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13:00-14:00
Nauka gry Przepowiednia - Lucrum Games
Od wielu lat krainę tę omijali wędrowcy, a po traktach opo-
wiadano, że nawet ptaki nie przelatują nad tamtymi doli-
nami. Odkąd na starożytne świątynie rzucono klątwę, ich 
magiczna moc zapewniająca mieszkańcom spokój i dobro-
byt, ledwo się tliła. Przepowiednia głosi jednak, że ten kto 
zdoła odnaleźć magiczne runy i rozwikłać ich zagadkę, ten 
zdejmie klątwę na wieki. Używaj mocy teleportu, by skrócić 
drogę między świątyniami. Zbieraj kryształy i umieszczaj 
je w kon� guracji, jak nakazują stare księgi. Wykorzystaj 
kryształową moc, by zostać tym, który zdejmie klątwę.

14:00-15:00
Pokaz gry Monolith Arena - Portal Games
Jesteś fanem Neuroshimy Hex? Lubisz gry Michała Oracza? 
W takim razie musisz poznać Monolith Arena, najnowsze 
dzieło spod szyldu Portal Games. 

14:00-15:00
Turniej gry Potworne Porządki - Foxgames
Pewnym królestwem wstrząsnęły straszne wydarzenia! In-
wazja potworów zniewalających swym wrodzonym wdzię-
kiem sprawiła, że niemal wszyscy mieszkańcy oniemieli 
z zachwytu. O� arą  nieziemskiego uroku tych bajecznych 
stworzeń padła nawet armia królestwa. Zrozpaczony król 
zwraca się do Was, nieustraszeni pogromcy potworów, 
z prośbą o pomoc.
Pomożecie?” 

14:00-17:00
Eliminacje Mistrzostw Polski w Neuroshima 
Hex - organizator Portal Games
Neuroshima Hex - jest to strategiczno-taktyczna gra plan-
szowa autorstwa Michała Oracza oparta o grę fabularną 
Neuroshima, wydana została przez Wydawnictwo Portal 
w 2005 roku. Rozgrywka (dla 2-4 graczy) polega na prowa-
dzeniu wybranej armii do zwycięstwa poprzez obronę wła-
snego sztabu oraz zniszczenie sztabu przeciwnika. W skład 
gry wchodzi plansza wraz z zestawem 35 heksagonalnych 
żetonów dla każdej z armii.

15:00-16:00
Turniej gry Amazonki - Lucrum Games
Wiesz jak przechytrzyć innych? Nie boisz się konfrontacji? 
Lubisz blefować? Jeśli odpowiedziałeś chociaż raz tak, to 
musisz przyjść na turniej Amazonek. 

16:00-17:00
Pokaz gry Champions of Nexum
A gdyby tak zagrać w League of Legends / DOTA2 / HOTS 
na planszy ? Ekipa Champions of Nexum zaprasza do Ga-
mesRoomu, gdzie w kilka minut wytłumaczy zasady i bę-
dziecie mogli dołączyć do gry samemu lub całą drużyną.

16:00-18:00
Turniej gry Gretchiny - Warhammer 40.000 w 
szalonej odsłonie! - organizator Black Monk
Wciel się w Gretchina ze świata Warhammera 40,000 i za-
siądź za kierownicą pojazdu zbudowanego ze wszystkiego, 
co akurat było pod ręką. Zaraz rozpocznie się szalony wy-
ścig, w którym wszystkie chwyty są dozwolone. Pędź przez 
bezdroża, otwórz ogień z dział i módl się do Gorka albo 
Morka o wygraną! Zapisy na stoisku Black Monk Games.

16:00-19:00
Wielki Turniej X wing (druga edycja) - orga-
nizator Rebel. 
Star Wars: X-Wing (druga edycja) stawia Was na czele 
własnej eskadry zaawansowanych technologicznie stat-
ków, związanych w emocjonujących, taktycznych bitwach 
kosmicznych. Idąc w ślady pierwszej edycji, druga ulepsza 
intuicyjne i ekscytujące założenia manewrowania statkami, 
aby dostać się na idealną pozycję. Będziecie bardziej sku-
piać się na ekscytacji związanej z nawigowaniem statkami 
w uniwersum Star Wars. Zmierzcie się w epickich pojedyn-
kach i walczcie o tytuł najlepszego w całej galaktyce.

17:00-18:00
Pokaz przedpremierowy gry Czarna Bandera 
- Lucrum games
W portowej tawernie Nassau aż roi się o bukanierów. Więk-
szości do szczęścia wystarcza butelczyna grogu i chętna 
dziewka na kolanie. Przyglądasz się im bez krztyny szacun-
ku. Nie jesteś krótkowzroczny, twe spojrzenie sięga daleko 
poza horyzont osiągalny dla całej tej gawiedzi. Wraz z wier-
ną załogą swojego niewielkiego slupu miałeś owocny rok 
i całkiem niezły urobek kosztem pechowych kupców an-
gielskich i hiszpańskich. Nie masz jednak zamiaru się tym 
zadowalać. Zamiast przehulać swą małą fortunę wzmocnisz 
swoją załogę najlepszymi, zaprawionymi w boju żeglarza-
mi. Popłyniesz ku jeszcze większym łupom i bez zmruże-
nia oka stawisz czoła komukolwiek na tyle odważnemu lub 
głupiemu, by stanąć ci na drodze. Życie pirata zazwyczaj 
nie jest długie. Nie łudzisz się, że w twoim przypadku bę-
dzie inaczej. Ale z chłodną determinacją doprowadzisz do 
tego, by twe imię zostało na zawsze zapamiętane. by wypo-
wiadano je z jeszcze większą grozą i respektem niż imiona 
Henry’ego Avery’ego, czy Edwarda Teacha. Przejdziesz do 
legendy jako nieśmiertelny postrach siedmiu mórz.

18:00-20:00
Potwory w Tokio - Eliminacje do Mistrzostw 
Polski - organizator  Egmont + Falkon
Każdy gracz kieruje potwornym mutantem, szalonym ro-
botem lub wstrętnym kosmitą w walce o dominację nad 
Tokio. Rzucaj kostkami i wybierz swoją strategię. Czy za-
atakujesz przeciwników? Wyleczysz swoje rany? A może 
rozwiniesz swojego potwora? Wygryź sobie drogę do zwy-
cięstwa i zostań królem Tokio!
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19:00-20:00
Pokaz gry Brzdęk Nie drażnij smoka - Lu-
crum Games
Korytarze pod Smoczą Twierdzą stanowią najbardziej nie-
bezpieczne terytorium w całym królestwie. Tylko najwięksi 
rabusie mogą się tam zakraść, ograbić smoka i dać drapaka, 
żeby później przechwalać się swoimi wyczynami w każdej 
tawernie. Grupa śmiałków biegłych w złodziejskim fachu 
właśnie szykuje się do tej eskapady. Po drodze będziecie re-
krutować sojuszników i zbierać drogocenne łupy. Ale uwa-
ga… jeden fałszywy krok i… brzdęk! – każdy nieostrożny 
hałas drażni smoka, a każdy skradziony artefakt wzmaga 
jego furię. Pozostaje mieć nadzieję, że inni będą zachowy-
wać się głośniej. Kto okaże się najsprytniejszym złodzie-
jem? Komu uda się ujść z życiem i łupami, a kto na zawsze 
zostanie w smoczych podziemiach?

20:00-24:00
Detektyw - kryminalna gra planszowa. Wiel-
kie granie. - organizator Portal Games
Przedmieścia - naucz się grać w Detektywa i rozwiąż uni-
katową sprawę!
Rozwiąż sprawę Przedmieścia podczas wyjątkowego even-
tu. Po raz pierwszy w Polsce 100 graczy w ramach 20 zespo-
łów śledczy stanie przed wyzwaniem rozwiązania unikato-
wej sprawy w grze Detektyw. W spalonym, opuszczonym 
domu na przedmieściach Cleavland znaleziono zwłoki 
młodej dziewczyny. Jak się tam znalazła? Czego szukała? 
Kim jest?

NIEDZIELA
11:00-13:00
Turniej gry Łupieżcy - Czy przechytrzysz innych 
w drodze do łupu? - organizator Black Monk
Skompletuj drużynę i wykorzystaj umiejętności jej człon-
ków, by walczyć z przeciwnikami i wykraść skarby Mrocz-
nego Władcy, nim zrobi to ktoś inny! Uważaj, Rigor Mor-
tis może wrócić w każdej chwili! Łupieżcy szybka i łatwa 
do nauczenia gra karciana z niesamowitymi ilustracjami i 
mnóstwem interakcji!

12:00-13:00
Pokaz gry Panaceum - Lucrum Games
Jesteś adeptem, zgłębiającym tajniki starożytnej sztuki le-
czenia, w czasach, gdy nad krajem zawisło widmo niebez-
piecznej epidemii. Sukces w poszukiwaniu remedium na 
groźną chorobę nie będzie możliwy bez zasięgnięcia infor-
macji od innych medyków. Oni jednak zażądają informacji 
od Ciebie.

13:00-15:00
Turniej gry Nogi za pas - organizator Wydaw-
nictwo Nasza Księgarnia
UCIEKAJ! ALE Z GODNOŚCIĄ…
Nie znajdziesz tu śmiałka pokonującego smoka i zdoby-
wającego serce księżniczki. Znajdziesz za to walczących 
o życie rycerzy-gamoni, którym zamarzyła się sława. Są 
w wyjątkowo niezręcznej sytuacji: z tyłu goni ich smok, 
a z zamku obserwuje ich księżniczka. Co więc robić? Ucie-
kać! Byle nie za szybko, z godnością…

* organizatorami turniejów są wskazane wydawnictwa gier 
planszowych. Organizatorzy Falkonu nie ponoszą odpowie-
dzialności za ich przeprowadzenie.

BLOK RPG
SALA PRELEKCYJNA RPG 1

PIĄTEK

16:00-16:50
“Salwa burtowa i do abordażu” - jak prowa-
dzić kampanie morskie
Krzysztof ‘Jaxa’ Rudek
Co zrobić by stworzyć ciekawą kampanię morską? Jak za-
bić nudę długich rejsów? Gdzie wsadzić “mięcho” by było 
ciekawie? Okręt nie musi być tylko dla drużyny środkiem 
transportu. Może też być ich domem. Trochę historii, 
szczypta marynistyki i dużo pomysłów na kampanie ską-
pane w słonej wodzie.

17:00-17:50
Feedback - jak to się je?
Patrycja ‘Dziczka’ Olchowy (Graj! Kolektyw)
Czy po kolejnej sesji słyszysz od graczy po raz setny: „Nie 
no, stary…było ok!”? Może twój MG obraził się, gdy na-
pomknęłaś, że mógłby popracować nad opisami? Masz 
gracza, który dominuje sesję i temu, i tak cichemu, kole-
dze nie pozwala w ogóle się wykazać? A może jako grupa 
chcecie poprawić coś w waszych weekendowych sesjach, 
ale nie wiecie od czego zacząć? Jeżeli chociaż raz odpo-
wiedziałaś/-eś ‚tak’, to ten panel jest zdecydowanie dla Cie-
bie! Przyjdź, posłuchaj i porozmawiaj na temat wymiany 
swoich spostrzeżeń i oczekiwań przed i po sesjach oraz na 
temat rzeczy, na które warto zwracać uwagę, żeby Tobie 
i Twojej drużynie grało się po prostu lepiej.
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18:00-18:50
Adventurers’ League – co to, jak zacząć i jak 
zorganizować?
To ja go tnę!
Adventurers’ League – zorganizowana forma gry w D&D, 
w którą możesz grać na całym świecie. Chcesz dowiedzieć 
się więcej? Opowiemy. Chcesz zacząć? Pomożemy. Chcesz 
zorganizować ligę u siebie? Dowiesz się jak zrobiliśmy to 
w Katowicach.

19:00-19:50
Jak zrobić sobie dobrze? 
Airis Kamińska, Paweł ‚Skała’ Jurgiel (BTOrion, Lans 
Macabre Epregowy Yak!)
Czego chcą gracze? To chyba oczywiste - dobrej zabawy 
na sesji. Każdy de� niuje ją inaczej, ale jedno jest pewne: 
nikt nie chce się na sesji nudzić. Więc jak możemy dopil-
nować, że dostaniemy to, czego chcemy? Naszym zdaniem 
przyjmując na siebie część odpowiedzialności i przygoto-
wując dla Mistrza Gry odpowiednie narzędzia, wbudowa-
ne w motywacje, historie i powiązania bohaterów, których 
tworzymy. Jakie dokładnie? Przyjdźcie i przyłączcie się do 
rozmowy, a zdradzimy Wam trochę naszych rpgowych se-
kretów.

20:00-20:50
Zew Cthulhu dla początkujących Mistrzów 
i Graczy
Marysia ‚Merry’ Piątkowska (Graj! Kolektyw)
Krótki poradnik tworzenia przygód w settingu amerykań-
skich 1920s. Przygotowanie sesji detektywistycznej w histo-
rycznym settingu wcale nie musi być trudne i skompliko-
wane. Garść patentów na dobrą zabawę w Lovecra� owskim 
świecie mitów.

21:00-21:50
W 80 MINUT DOOKOŁA CTHULHU
Marysia ‚Merry’ Piątkowska (Graj! Kolektyw)
No dobra, może trochę mniej. Klasyczny Lovecra� owski 
setting zakłada USA w latach 1920s, ewentualnie 1890s lub 
1990s. Ale w związku z tym, że świat idzie naprzód, to wy-
znawcy Przedwiecznych nie mogą pozostać w tyle. Poroz-
mawiamy o innych, równie ciekawych, choć mało znanych 
(zwłaszcza na polskim rynku) settingach do Zewu Cthulhu. 
Wycieczkę zaczniemy wcześnie, bo już w Średniowieczu, 
potem zajrzymy do Wiktoriańskiej Anglii, przejedziemy 
przez europejską scenę Drugiej Wojny Światowej, i skoń-
czymy, czillując się na Bermudach.

SOBOTA
9:00-9:50
Odrodzenie renesansowego RPG: Dwory 
Końca Świata po pierwszym sezonie 
Jakub Zapała
W ciągu ostatniego roku Dwory Końca Świata, polskie re-
nesansowe RPG, rozruszało się na nowo po pewnej prze-
rwie. Do systemu ukazało się kilkanaście dodatków, już od 
roku ukazuje się fanzin, powoli rozkręcają się kolejne ak-
tywności. Przede wszystkim zaś rozegrano ponad sto sesji 
w ramach ogólnopolskiej kampanii, toczącej się tak na kon-
wentach jak i lokalnych RPGowych eventach w całym kra-
ju. Ostatnie przygody, pewne epilogi, będziecie mogli ro-
zegrać na Falkonie. To dopiero początek. Podsumowujemy 
i zamykamy pierwszy sezon kampanii, która ruszy znów 
w 2019 roku. Przygotowujemy kolejne dodatki. Szykujemy 
nową zbiórkę crowdfundingową. Na tej prelekcji dowiecie 
się więcej o naszym systemie i planach na przyszłość.

10:00-10:50
Zagrajmy młodymi bohaterami, o systemach 
i sposobach narracji słów kilka 
Władysław ‚Włodi’ Kasicki (Graj! Kolektyw)
Chcesz dowiedzieć się o różnych systemach, w których 
gramy dziećmi bądź nastolatkami. O tym w jaki sposób 
budować tego typu sesje, jak również w jaki sposób pro-
wadzić narrację. Przedstawię swoje sposoby i podzielę się 
różnymi trikami, by Twoi gracze szybko załapali specy� kę 
konwencji, jak również sami potra� li tworzyć świat wokół 
siebie w odpowiednim stylu. Porozmawiamy na bazie sys-
temów: Tales From � e Loop, Bubblegumshoe, Monster 
High, Monsterhearts, Monster and Other Chlidsh � ings, 
Innocents i inne…
11:00-11:50
Opowieści jaskiniowe, czyli jak wiele może 
się stać pod ziemią 
Agnieszka Filipiak
Jaskinie to fascynujące miejsca, z bogactwem i różnorod-
nością form i struktur. Oprócz wprowadzenia do opisu na 
sesji barw, dźwięków i zagrożeń chciałabym zainspirować 
również legendami o jaskiniach. Bo nie tylko Łokietek się 
w jaskini ukrywał, a wapień to tak naprawdę ciało zakocha-
nej nieszczęśliwie dziewczyny roniącej po wieczność łzy.

12:00-12:50
Jak poprowadzić kampanię na 20 graczy? 
Zbigniew ‚Zed’ Zych (Lans Macabre, Erpegowy Yak!)
Jaskinie to fascynujące miejsca, z bogactwem i różnorod-
Case study poprowadzonej przeze mnie kampanii w którą 
aktywnie zaangażowanych było prawie 20 grających. Jak się 
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przygotować do takiego przedsięwzięcia? Czego unikać 
a na co zwrócić szczególną uwagę. Co wyszło super a gdzie 
popełniłem błędy? Przyjdź i dowiedz się dlaczego nigdy 
więcej nie poprowadzisz już zwykłej kampani dla małej 
drużyny!

13:00-13:50
Przedwojenna Warszawa w Mitologii Cthulhu 
Tomasz ‚Frejtag’ Piątek
Mit przedwojennej Warszawy jest wciąż żywy. Opowiem 
Wam o tym, jak fascynującą przygodą było dla mnie zgłę-
bianie woluminów i starych ksiąg w poszukiwaniu inspi-
racji do autorskiej kampanii w uniwersum wielkich przed-
wiecznych. Dlaczego Lovecra�  pokochał stolicę naszego 
kraju i skąd tu obecność dr Ernesta McTavisha z Uniwer-
sytetu Miskatonic? Skąd konkretnie czerpać pomysły i dla-
czego prawdziwa groza, to taka, której oddech czuć na szyi? 
Zapraszam Was na swoją opowieść.

14:00-14:50
18 YEARS, 18 LESSONS LEARNED – o RPG 
słów kilka 
Marysia ‚Merry’ Piątkowska (Graj! Kolektyw)
Czyli 18 praktycznych porad i wskazówek o rpgowaniu 
w najczystszej postaci. Opowiem o prowadzeniu i przy-
gotowaniu sesji, graniu, pisaniu scenariuszy, prowadzeniu 
prelekcji, słuchaniu i rozmawianiu z graczami i o wielu, 
wielu innych aspektach, których nauczyłam się w ciągu 
ostatnich 18 lat, żyjąc w bliskim kontakcie z naszym hobby. 
Fajnie, jeśli znajdziecie coś dla siebie. Prelekcja skierowana 
przede wszystkim do młodej załogi rpgowców.

15:00-15:50
Hermiona, Batman i inne droidy, czyli jak 
prowadzić RPG dzieciom w ich ulubionych 
uniwersach 
Kuba Polkowski
Dzieci wsiąkają w swoje ukochane uniwersa całymi sobą. 
Potra� ą wyliczyć wszystkie czary, których Harry użył 
w Czarze Ognia, znają kolejność odcinków Amazing 
Spidermana, na pamięć zakuwają formy Pokemonów. 
A te światy to gotowe, tętniące życiem settingi RPG-owe! 
Wspólnie porozmawiamy o tym, z jakich korzystać mecha-
nik, na co uważać, jakie sztuczki stosować i jakich pułapek 
unikać, prowadząc dzieciakom w wieku 6-10 lat przygody 
z ich ulubionymi bohaterami.

16:00-16:50
Skąd się bierze strach, czyli przepisy na gęsią 
skórkę w RPG 
Kuba Polkowski
Chcesz być jak Alfred Hitchcock, Wes Craven czy może 
bracia Grimm? A może każdym z nich po trochu? Straszyć 
każdy może, ale nie każdy wie, jak i po co to robi. Spró-
bujmy usystematyzować powody, dla których ludzie odczu-
wają strach i wybierzmy te, które będą najefektywniejsze 
podczas sesji.

17:00-17:50
Graj Postacią – Kreacja Bohaterów 
Marysia ‚Merry’ Piątkowska (Graj! Kolektyw)
Bohater Gracza to nie tylko cyferki, statystyki i spisany 
ekwipunek. Ciekawie rozpisany Bohater z wiarygodną 
motywacją do działania to kopalnia pomysłów dla Mistrza 
Gry! Idąc za ciosem opowiemy również o tworzeniu intere-
sujących bohaterów niezależnych, których gracze zapamię-
tają na długo. Przyjdź i dowiedz się jak tchnąć ducha w two-
ich bohaterów i wykreować wzbudzające emocje postacie.

18:00-18:50
Eksploracja dziczy w pierwszych grach RPG 
Stanisław ‚Oel’ Żórawski
Omówienie sposobów rozgrywania podróży i odkrywania 
„świata na powierzchni” w najstarszych grach fabularnych. 
Tempo wędrówki, spotkania losowe, mapy heksagonalne 
i elementy typowe dla gier planszowych. Czy da się taki styl 
rozgrywki zaadoptować do współczesnych systemów?

19:00-19:50
I ja mu wtedy mówię… 
Bartłomiej Fabiszewski (Lans Macabre)
O roli dialogu w scenie i o tym, jak dobrze rozegrana roz-
mowa podkęca fabułę, nadaje sens opowiadanej historii 
i kształtuje bohaterów.

20:00-20:50
Gdzie psychologia spotyka RPGi… 
Jakub ‚Roman’ Romaneczko
Prelekcja na temat związków między dziedziną nauki jaką 
jest psychologia, a grami fabularnymi. Chwilę czasu chciał-
bym poświęcić na omówienie tego, czy gry RPG są w ogóle 
przedmiotem zainteresowania psychologów i dlaczego tak 
jest, oraz jak wyglądają w miarę aktualne badania na ten 
temat. Skupiając się na kilku punktach (m.in. pozytywach 
i negatywach grania w RPG od strony psychologicznej, spe-
cy� ce relacji społecznej między uczestnikami gry oraz jej 
konsekwencjom) zachowuję otwartość na pytania ze strony 
szanownego audytorium – zarówno te dotyczące gry jako 
przedmiotu badań psychologa, ale też tzw. „mięcha” po-
mocnego w tworzeniu scenariuszy. Wiadomo bowiem, że 
niektóre systemy dość mocno opierają się na psychologii (w 
szczególności na jej klinicznym aspekcie dotyczącym zabu-
rzeń i patologii społecznych), jednak zwykle jest to bardzo 
spłycone i często buduje dość fałszywe przekonania na te-
mat zawartych tam informacji. Spróbuję rozwiać ewentu-
alne wątpliwości i podsunąć kilka pomysłów dotyczących 
wykorzystania wiedzy o ludzkim zachowaniu w grze.

21:00-21:50
Refuj bukszpryt! 
Łukasz ‚Alkern’ Koperski
Oto prelekcja dla wszystkich szczurów lądowych, które 
w cieple zacisza domowego marzą o morskich przygodach, 
ale o samym żeglowaniu wiedzą tyle, co zobaczyli w Pira-
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tach z Karaibów! Wieloletni żeglarz i instruktor uchyli rąb-
ka tajemnicy zdradzając podstawy żeglarskiego rzemiosła, 
a także wyjaśni czemu da się zrefować bukszpryt i co to 
w ogóle znaczy.

22:00-22:50
Zew Cthulhu - projekcja � lmu [47 min.]
Black Monk Games
Adaptacja prozy „Samotnika z Providence”, Howarda Phi-
lipsa Lovecra� a w formie � lmu niemego. Umierający pro-
fesor pozostawia w spadku swemu wnukowi dokumenty 
tyczące się starodawnego Kultu Cthulhu. Zafrapowany 
potomek zaczyna bliżej interesować się tym zagadnieniem, 
zgłębiając jego tajniki. Wkrótce jego badania zaczynają 
mieć na niego zgubny wpływ i zamieniają się w obsesję: 
w snach słyszy tytułowy zew Cthulhu...

NIEDZIELA
10:00-10:50
Życie jako opowieść – narracyjne podejście 
w psychologii a gry fabularne 
Jakub ‚Roman’ Romaneczko
Gry fabularne to zabawa w opowiadanie historii – powia-
da się, że jest to naturalne spadkobierstwo z gawęd i bajań 
tworzonych przy ogniskach w dawnych czasach. Ludzie 
od zawsze lubili opowieści i z tego zamiłowania narodziła 
się koncepcja psychologiczna, według której historie jakie 
opowiadamy o swoim życiu są ważnym wyznacznikiem 
tego kim jesteśmy. Narracja – czyli sposób interpretowania 
tego co nas spotyka i ujmowania tego w języku swojej wła-
snej, osobistej historii życia jest kluczowym dla tej koncep-
cji elementem. Można by powiedzieć, że bardzo ważne jest 
to w jaki sposób opowiadamy o sobie i naszych dziejach. 
Podczas prelekcji będę chciał przybliżyć związki między ta-
kim postrzeganiem osobowości człowieka a grami fabular-
nymi, a także przy pomocy krótkich zadań warsztatowych 
skłonić uczestników do spojrzenia na swoje życie właśnie 
w sposób narracyjny – formułując być może istotne tematy, 
wątki przewodnie jakie w nim się pojawiają.

11:00-12:50
Warsztaty dla Graczy 
Wojtek Rzadek (Lans Macabre, Erpegowy Yak!)
Nie ma kogoś takiego jak dobry i zły gracz, są tylko różne 
ich typy które wynikają z preferencji graczy i oczekiwań 
wobec rozgrywki. Na tych warsztatach powiem o 4 rodza-
jach graczy, wskaże kilka podstawowych patentów na dobre 
odgrywanie postaci, a potem przejdziemy do części warsz-
tatowej w której poćwiczymy odgrywanie bohaterów.

13:00-13:50
RPG jako inwestycja, czyli: czy na hobby 
można zarobić? 
Jacek ‚Duch’ Danilczuk
RPG ma już ponad 40 lat (wg niektórych nawet 50). Pod-
czas tego czasu na światło dziennie wyszło, wytoczyło 
się i wypełzło tysiące różnych systemów. Były one lepsze 
i gorsze, ale co ciekawe, dziś nie koniecznie te najlepsze czy 
najstarsze osiągają najwyższe ceny w serwisach aukcyjnych 
:) Na tej prelekcji opowiem Wam co nieco o tym jak hobby 
jakim jest RPG stało się interesującym obiektem inwestycji. 
Które podręczniki są najwięcej warte i dlaczego (w Polsce 
i na świecie)? Jak spekulowano na kilku systemach w USA 
i jak to się skończyło…. No i najważniejsze: dowiecie się czy 
w RPG można z zyskiem zainwestować. Zapraszam.
14:00-14:50 Czy można grać lepiej? 
Michał ‚Mnich’ Lewandowski
Za co docenia się graczy, a za co nienawidzi? Jak MG może 
oceniać gracza, a jak robią to współgracze? Czy można po-
móc MG w trakcie sesji, a może wystarczy nie przeszka-
dzać? Czy jest coś takiego jak „kanon gracza”? W czasie tej 
prelekcji postaramy się odpowiedzieć na zadane pytania. 
Porozmawiamy o tym, czy można ćwiczyć swoje granie 
i rozwijać się jako gracz, tak jak zwykło się przyjmować 
rozwój MG.

PIĄTEK
16:00-16:50
Sztuka zadawania pytań 
Krzysztof ‚Krzyś’ Bernacki
Za jedną z kluczowych umiejętności przydatnych w grach 
fabularnych uważam zadawanie pytań. “Jak nazywa się 
Twój rumak?”, “Kim dla Ciebie jest ten znajomo wyglądają-
cy żebrak?”, “Jak czujesz się, gdy kapitan Vance wydaje roz-
kazy Twojemu słudze, w Twojej obecności?” czy klasyczne 
“Co robicie?” to tylko kropla w morzu możliwości. Przyjdź-
cie porozmawiać o tym, kiedy i jak zadawać pytania, by 
fabułę budować wspólnie, wzajemnie się aktywizować, 
a odpowiedzialność za sesję rozłożyć na barki wszystkich 
przy stole.

17:00-17:50
Miecze i RPGi 
Ziemowit ‚Ziemek’ Karłowicz
Prelekcja na okrutnego traktowania przez większość gier 
RPG całkiem fajnej broni jaką jest miecz. Poruszonych 
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zostanie kilka tematów – jak naprawdę działa miecz, jaką 
krzywdę można zrobić bronią ostrzową, do jakiego stopnia 
powinno się odwzorowywać w RPG realną walkę czy jak 
wpleść mity o słynnych ostrzach w kampanię. Na prelekcji 
będą repliki mieczy.

18:00-18:50
Jak zagrać w oldskul i przeżyć  
Marcin ‚Seji’ Segit
Czym jest „oldschool” w RPG i czym różni się od OSR? Czy 
stare gry fabularne to tylko skarby, potwory i podziemia? 
Jak długa powinna być tyczka? Po co komu taczki? Jak pro-
wadzić dla 20 osób i się nie zmęczyć? Kim jest Grimtooth 
i gdzie znaleźć rozbite UFO? Dlaczego do grania potrzeba 
15 postaci? I jeszcze więcej informacji o tym, jak grać w gry 
sprzed 40 lat i dobrze się przy tym bawić.

19:00-19:50
Moje własne Castle Rock – stwórz własny 
świat dzięki krótkim kampaniom 
Władysław ‚Włodi’ Kasicki (Graj! Kolektyw)
Moi gracze często odwiedzają Crystal Town w swoich przy-
godach. Różne systemy, postacie, różni gracze, ale jedno 
miejsce. Dlaczego, zainspirowany Stephenem Kingiem, 
stworzyłem własne Castle Rock? Co zrobiłem, aby moi 
gracze, słysząc o kolejnej przygodzie w CT, siadali do stołu 
z wypiekami na twarzach i kośćmi w dłoniach. Jak wpro-
wadzać i ewoluować swoje ulubione miejsce, aby ciągle 
zaskakiwało? O tym i kilku innych rzeczach dowiecie się 
na tej prelekcji.

20:00-21:50
Jak stworzyć lochy, żeby gracze nie zginęli z 
nudów? 
Marcin ‚Seji’ Segit, Krzysztof ‚Krzyś’ Bernacki, Łukasz 
‚Fedor’ Fedorowicz
Prowadzący: Stanisław ‚Oel’ Żórawski
Panel poświęcony tworzeniu lochom, które w Polsce są co-
raz częściej spychane na margines erpegów. To powoduje 
zniechęcanie nowych graczy i mistrzó gry do penetracji 
podziemi, ale przede wszystkim utrudnia pracę tym, którzy 
by chcieli wejść pod ziemię w poszukiwaniu skarbów. Do-
wiemy się co robić, żeby graczom lochy się podobały i żeby 
tylko czekali na zejście do podziemi. 

SOBOTA
9:00-10:50
7th Sea edycja druga – prezentacja systemu
Lech Górski
Szalone przygody i pojedynki, intrygi i polityka, burzliwe 
romanse i zdrady, magia i tajemnicze artefakty, eksploracja 
nowych krain… i oczywiście – piraci. To wszystko można 
znaleźć w drugiej edycji systemu RPG z gatunku Płaszcza i 
Szpady, który pobił Kickstarter’owe rekordy. Znalazło się w 
nim też miejsce dla Polski – wraz z eksluzywnym, najpotęż-
niejszym systemem magii. Na prelekcji opowiem o RPG, w 
którym gracz może poczuć się jak prawdziwy Bohater. Co 
sprawia, że jest to wyjątkowy system? Jak mechanika wspie-
ra granie „przepakiem”? Dlaczego prowadzenie 7th Sea jest 
inne od prowadzenia większości RPG?

11:00-12:50
Jak przygotować się do sesji RPG? 
Władysław ‚Włodi’ Kasicki, Marcin ‚Seji’ Segit, Łukasz 
‚Fedor’ Fedorowicz, Tomasz ‚Kaduceusz’ Pudło
Prowadzący: Krzysztof ‚Krzyś’ Bernacki
Panel poświęcony sposobom przygotowywania się do sesji 
i kampanii RPG. Jak zacząć myśleć nad przygodą, wątkami, 
historią? Kiedy zacząć spisywać pomysły i myśleć o planach 
miast, a kiedy przestać szukać odpowiedniej muzyki i zająć 
się rozpisywaniem bohaterów niezależnych? 

13:00-13:50
Wiedźmin grywany po polsku czyli polskie 
wydanie Witcher TRPG 
Jakub Zapała
Wielkimi krokami nadchodzi polska wersja Witcher TRPG 
od R.Talsorian Games przygotowywana przez Copernicus 
Corporation. Na tej prelekcji dowiecie się więcej o tej no-
wej grze w świecie Wiedźmina. Usłyszycie też jak postępują 
prace nad polskim wydaniem i co nieco o jego terminie. 
Porozmawiamy też o tym, co siedzi w tej grze. Jeżeli chcecie 
wiedzieć, jak wygląda tu walka, jak działa magia, jak opisa-
ne są postaci i czym się różni wiedźmin (ma jeden miecz 
bardziej), to prelekcja dla Was! No i oczywiście zapraszamy 
na sesje na konwencie!

14:00-15:50
Jak zacząć prowadzić RPG i jak zacząć w nie grać? 
Patrycja ‚Dziczka’ Olchowy, Damian ‚Requel’ Pęszor, 
Sebastian ‚Czarnel’ Jankowski
Panel przygotowany dla wszystkich tych, którzy w głowach 
mają setki pytań i żadnej odpowiedzi. Co trzeba zrobić, 
żeby stać się Graczem w RPG? Gdzie szukać MG, drużyn, 
jak zdobywać podręczniki i doświadczenie? Co zrobić, 
żeby zacząć prowadzić sesje RPG? Jak się przygotować się 
do pierwszych sesji? Wszystkiego dowiecie się na tym spo-
tkaniu. 
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16:00-17:50
Jak rzucać kośćmi?
Karol ‚Dzik’ Olchowy (Graj! Kolektyw)
Głównym tematem prelekcji będą kości i mechanika w sys-
temach RPG. Postaramy się odkryć co oznacza zła i dobra 
mechanika. Opowiem jak można wykorzystać mechanikę 
w grze, aby pomagała mistrzom gry i graczom, dlaczego nie 
powinniśmy bać się krytycznego pecha i kiedy powinniśmy 
rzucać kośćmi. Na koniec porozmawiamy o tym, czy/kie-
dy/jak powinniśmy mody� kować mechanikę?

18:00-19:50
Panel wydawców RPG 
Andrzej i Barbara Karliccy [Copernicus Corporation], 
Tomasz Chmielik [Rebel], Daria Pilarczyk i Jerzy Rzy-
mowski [Black Monk Games]
Prowadzący: Marcin ‘Seji’ Segit
Panel wydawców podręczników RPG w Polsce. Przedstawi-
ciele największych polskich wydawnictw spędzą czas będąc 
pod gradobiciem niewygodnych pytań, żeby szybko przejść 
do planów wydawniczych i prezentacji swoich nowości. 

20:00-00:00
Pokazowa sesja RPG 
Wojtek Rzadek (Lans Macabre, Erpegowy Yak!)
Zapraszam serdecznie na sesję pokazową, którą poprowa-
dzę na Falkonie Na czym ona polega? Będzie się ona od-
bywać przy udziale widowni i pewnie wraz z nią będziemy 
razem tworzyć przygodę dla graczy. Sesja będzie w awan-
turniczym klimacie w jednym ze znanych systemów. A 
przy okazji świetnej zabawy będziecie mogli podłapać kilka 
patentów i tricków z mojego warsztatu i zobaczyć jak wpro-
wadzam je na sesji.

NIEDZIELA

10:00-11:50
Porozmawiajmy o RPG 
Marcin ‚Seji’ Segit, Krzysztof ‚Krzyś’ Bernacki
Otwarta dla wszystkich fanów gier fabularnych dyskusja o 
polskim rynku RPG, grach i graczach, fandomie; naszych 
potrzebach, obawach i marzeniach. Podzielmy się doświad-
czeniem i pomysłami. Porozmawiajmy o tym, co nas cieszy, 
co denerwuje i co chcielibyśmy zmienić, zobaczyć, zrobić. 
Każdy może zabrać głos. Zapraszamy!

12:00-12:50
Lineage II, jak gigant MMORPG zmieniał się 
na przestrzeni lat i jak wygląda teraz
Szymon ‚Souji’ Baran
Luźny panel dyskusyjny dla fanów gry. Istniejąca już od po-
nad 14 lat gra ciągle aktualizowana skrywa znacznie więcej 

sekretów niż niejeden nawet zagorzały gracz może pomy-
śleć.

13:00-13:50
Play By Forum – dalsze perspektywy pisa-
nych rpgów 
Sylwia ‚Filemona’ Stażyńska
Jeśli kiedykolwiek grałeś na forach, grasz obecnie, dopiero 
planujesz lub nawet chciałbyś się dowiedzieć, co to w ogóle 
jest – zapraszam! Dyskusja ma na celu przede wszystkim 
omówienie przyszłości polskich pbfów.

PIĄTEK

SESJE RPG
SALA SESJI RPG

15:00-18:50
Poszukiwania krwi Azeorth - Azerytu [Dun-
geons & Dragons 5 ed.]
Michał ‚Spojler’ Szewczyk
Po raz trzeci w historii świata Azeroth, inwazja Płonącego 
Legionu została powstrzymana, a jego przywódca, Sarge-
ras, został zamknięty w więzieniu. Jednak nie bez kosz-
tów. W swym ostatnim wysiłku, Mroczny Tytan, wbił swe 
ostrze, prosto w planetę, raniąc ją dotkliwie. Dawne kon-
� ikty dają znać o sobie. Napięcie między Przymierzem a 
Hordą rośnie. Coraz częściej słyszy się wieści. Kuźnie pra-
cują dniami i nocami, zwiększony pobór do wojska. A jak 
by tego było mało, na lądach zaczęły pojawiać się dziwne 
rudy. Jesteście jedną z grup, którą powołano do armii, z 
rozkazu samej Mrocznej Pani. Wasze zadanie jest proste. 
Macie dostać się do jaskini, z której jak donoszą zwiadow-
cy, znajduję się owy... Azeryt. Działania te mają być ściśle 
tajne, dlatego wasz oddział skieruję się do karczmy Różowy 
Kolcozwierz, znajdującego się w centrum jałowych ziem 
Barrens, w Crossroads. Tam skontaktuję się z wami nasz 
Agent. ZA HORDE!
Liczba graczy: 2-4

19:00-21:50
Władcy losu [Władcy losu] 
Robert Waraczewski
Gramy we Władców losu. 3 drużyny po 2-3 osoby. Gracze 
wcielają się w różnych bogów, którzy kierują poczynaniami 
bohatera niezależnego, nie wiadomo jak potoczą się jego 
losy. Dla urozmaicenia gracze otrzymują różne zadania, ry-
walizują z innymi bogami. Tłumaczę zasady, nie wymagam 
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znajomości systemu ani doświadczenia w RPG.
Triggery: seks, rasizm, narkotyki, brutalność, używki, 
mogą się zdarzyć gra� czne opisy.
Liczba graczy: 6-9
Ograniczenie wiekowe: 16+

22:00-00:50
Diabły tacy jak my [Conan 2d20] 
Jacek ‚Duch’ Danilczuk
Podobno wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Nie 
w świecie hyboryjskim. Trzygodzinna przygoda, w której 
będziecie szukać sojuszników, aby później nie spuszczać z 
nich oczu. Gdzie każdy ma swój interes i własne lęki, grani-
ca lojalności może być cienka i ulotna niczym ludzkie życie.

SOBOTA
10:00-13:50
Stary i nowy porządek [Dwory Końca Świata] 
Ekipa Dziedzictwa Imperium
Ostatnie zmiany w Imperium pozbawiły wielu dawnych 
władców i możnych dawnej potęgi i oparcia. To, co jeszcze 
niedawno było dla nich proste, dziś jest niemal niemoż-
liwe. Miejsca, w których było bezpiecznie, dziś są śmier-
telnie niebezpieczne. Kilkoro spośród nich spotkało się w 
tym niewielkim zameczku gdzieś na końcu świata. Może 
rozejdą się nie osiągnąwszy porozumienia, a może zawiążą 
spisek, który odwróci nowy porządek świata ludzi. O tym 
zadecyduje w dużym stopniu, co z tą
wiedzą uczynicie Wy.
Triggery: mocny język, brutalność.
Liczba graczy: 2-5

14:00-16:50
Klechdy i bajania [Wiedźmin] 
Wiedźmin RPG PL
O Starym Lesie ludzie różnie mówią rzeczy. Podobno zna-
leźć w nim można gadające wilki, chodzące drzewa, wróżki, 
skrzaty, ogry i całą resztę baśniowego tałatajstwa. Opędzić 
się podobno od tego nie można, a kto wchodzi w cień an-
tycznego boru prosi się o kłopoty. Klechdy i bajania. Jego 
Wysokość życzy sobie poprowadzić przez Stary Las drogę, 
która kluczowa jest dla wysiłku wojennego i korzystna dla 
ekonomii. Skróci ona armiom i kupcom podróż o połowę, 
przynosząc niemałe korzyści planom i kiesie władcy. Wy 
zaś przepatrzycie drogę.
Liczba graczy: 2-4
Ograniczenie wiekowe: 16+

17:00-19:50
Temporalny Teatrzyk Chronosa przedstawia: 
Techno bête noir 
Bartłomiej ‚Chronos’ Zarzycki
To miała być prosta robota. Ot, ochrona barki z ładunkiem 
lekarstw zmierzającej do Czerwonej Skały. Trasa tak spo-
kojna, że można było przedrzemać całą drogę. Kos-zmar 
zaczął się dopiero na miejscu. Ten sam koszmar, noc w 
noc… Ciekawe czy z powodu deprywacji snu można 
umrzeć? Pewnie wkrótce się przekonam. To już 5 dzień… 
Udaj się miliard lat w przyszłość i zapoznaj z fantastycznym 
światem Numenery. Światem tak bardzo s-f, że aż fantasy. 
Udaj się w podróż do Czerwonej Skały i rozwiąż zagadkę 
tajemniczej choroby pozbawiającej snu, albo przekonaj się 
czy deprywacja snu rzeczywiście zabija.

20:00-00:00
Shadow over Warsaw – Zew Cthulhu [Zew 
Cthulhu] 
Tomasz ‚Frejtag’ Piątek
Jesień roku 1937 miała w sobie coś z jeszcze tlącego się cie-
pła leżaków rozstawionych latem nad Wisłą, zatłoczonych 
kawiarenek wzdłuż Nowego Światu, niekończących się roz-
mów przy wódce i chóralnych okrzyków towarzyszących 
meczom bokserskim. Oczy gawiedzi były zwrócone także 
w kierunku Muzeum Narodowego, które po wielomiesięcz-
nych przygotowaniach oddało do dyspozycji zwiedzających 
wystawę poświęconą ostatnim odkryciom w Egipcie. Jed-
nak ta cała sielanka w połączeniu z polaryzującymi się na-
strojami społecznymi podsycona była bliżej nieokreślonym 
niepokojem. Coś jak próba uspokojenia pasażerów łodzi, 
która już w połowie znajduje się pod wodą, a jej kapitana 
już dawno nie ma na pokładzie.
Liczba graczy: 2-4

00:00-05:00 
Pentaport [D&D 5e + houserule] 
Albert ‚Blizz’ Kowal
Świat „1051/665” kiedyś był jedynie dziką i niepoznaną 
planetą. Dzisiaj natomiast to kopalnia złota dla silnych i od-
ważnych! Jedyne serce cywilizacji - metropolia Pentaport 
- oferuje sławę i bogactwa dla każdego, kto tylko ośmieli 
się po nie sięgnąć... Tak przynajmniej sobie to wyobrażali-
ście… Przygoda w autorskim świecie dla osób niebojących 
się pomieszana fantasy z sf.
Triggery: delikatny rasizm, brutalność.
Liczba graczy: 4-6
Ograniczenie wiekowe: 16+
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NIEDZIELA

9:00-11:50
Nocni goście 
Stanisław ‚Oel’ Żórawski
Przygoda rozgrywa się w głębi Puszczy Sandomierskiej, w 
połowie XII wieku, w godzinie globalnej katastrofy. Gramy 
na planszy heksagonalnej, bez scenariusza, na mechanice 
systemu Metamorphosis Alpha (1976).

12:00-15:50
Dzieci Wojny [Wiedźmin RPG] 
Wiedźmin RPG PL
W ciągu ledwie dekady wybuchły trzy kolejne wojny Cesar-
stwa Nilfgaardu z Królestwami Północy. Pola bitew zrosiła 
krew tysięcy ludzi, elfów i krasnoludów. Niejedna wioska 
została spalona, niejedno miasto zdobyte. Mówiąc krótko: 
na Północy pojawiły się dziesiątki tysięcy nowych sierot. 
Ci, którzy oferują dom nad głową i opiekę dla tych nie-
szczęsnych dzieci, zasługują na szacunek i podziw. Jednak 
w przytułku Starego Goldsmita nie wszystko jest tak, jak 
być powinno. Być może nawet kierujący nim gnom będzie 
musiał wezwać na pomoc wiedźmina…

PIĄTEK

SZKOŁA FABULARNA
KORYTARZ RPG

16:00-20:50
Dungeons & Dragons 5ed. Adventurers’ League 
To ja go tnę!
Adventurers’ League - zorganizowana forma gry w D&D 
obejmującą swoim rozmachem cały świat i zyskująca popu-
larność w Polsce. Zapraszamy na prowadzone cały Falkon 
sesje w formacie 1-2 godzinnych przygód zorganizowanych 
przez To Ja Go Tnę! i lokalne, polskie ligi.
21:00-01:50
Ponad czwartą ścianą [D&D 5e + houserule] 
Albert ‚Blizz’ Kowal
Miejsce: Stolik RPG 4
Standardowa grupa poszukiwaczy przygód wyrusza na 
standardową przygodę w standardowym świecie fantasy. 
Cóż mogłoby pójść nie tak?” Przygoda dla osób, które nie 

boją się wywróconych do góry nogami standardów. Brak 
poczytalności - mile widziany.
Triggery: delikatny rasizm względem orków, brutalność, 
wyrzynka orków.
Liczba graczy: 4-6
Ograniczenie wiekowe: 16+
21:00-00:50
Żniwo [Deadlands Reloaded] 
Przemysław Matuszewicz
Miejsce: Stolik RPG 5
Szafy mieszkańców Dziwnego Zachodu są pełne trupów, 
ale Silk Town pod tym względem wydaje się być wyjątkowe. 
Mieszkający w tej górniczej dziurze brat jednego z posse 
znajduje sobie dziwne hobby, przez co ściąga na siebie kło-
poty i odkrywa pilnie strzeżoną straszną tajemnicę.
Triggery: rasizm, brutalność, religia.
Liczba graczy: 2-6
Ograniczenie wiekowe: 16+
21:00-23:50
Temporalny Teatrzyk Chronosa przedstawia: 
(Wa)żywot [Veggie Patch] 
Bartłomiej ‚Chronos’ Zarzycki
Miejsce: Stolik RPG 6
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak to jest być warzy-
wem? Nie? Może nie wiecie, co tracicie? Czy Warzywa spę-
dzają cały dzionek wygrzewając się w słońcu, czy też może 
udają się na wypady po surowce w pełną niebezpieczeństw 
Dzicz? Miejsce, w którym można znaleźć prawdziwe skar-
by, ale można też się natknąć na mordercze Gryzonie, albo 
gorzej… Chwasty! A może ramię w ramię z Fasolkami, 
Marchewkami i Ziemniakami bronią wyłomu w Żywopło-
cie przed atakiem przebrzydłych Kapuściaków? Przywdziej 
pelerynę z trawy, uzbrój się w zardzewiałego gwoździa i 
sprawdź jak to jest być Warzywem!

SOBOTA
10:00-20:50
Dungeons & Dragons 5ed. Adventurers’ League 
To ja go tnę!
Adventurers’ League - zorganizowana forma gry w D&D 
obejmującą swoim rozmachem cały świat i zyskująca popu-
larność w Polsce. Zapraszamy na prowadzone cały Falkon 
sesje w formacie 1-2 godzinnych przygód zorganizowanych 
przez To Ja Go Tnę! i lokalne, polskie ligi.
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BLOK LARPOWY

21:00-23:50
Skarbiec maga magów 
Adam ‚Pogłos’ Pawłowski
Miejsce: Stolik RPG 4
Zmarł Jezynazy, Wielki Mistrz Jezynazy, najpotężniejszy 
mag swojej epoki. Czas położyć łapy na zgromadzonych 
przez niego skarbach, ale najpierw trzeba przejść przez 
moce chroniące skarbca.

21:00-00:50
Rozstajne drogi [Dwory Końca Świata] 
Ekipa Dziedzictwa Imperium
Miejsce: Stolik RPG 5
Uciekał długo. Teraz już nie ma dokąd. Ostatnia nadzieja 
prysła. Tu, w opuszczonej po Końcu Świata wiosce, u stóp 
ponurych Gór Zmierzchu dopełni się jego los. Wy zaś wy-
bierzecie: będziecie jego katami czy wybawicielami?
Triggery: brutalność, przemoc
Liczba graczy: 2-5

NIEDZIELA

10:00-15:00
Dungeons & Dragons 5ed. Adventurers’ League
To ja go tnę!
Adventurers’ League - zorganizowana forma gry w D&D 
obejmującą swoim rozmachem cały świat i zyskująca popu-
larność w Polsce. Zapraszamy na prowadzone cały Falkon 
sesje w formacie 1-2 godzinnych przygód zorganizowanych 
przez To Ja Go Tnę! i lokalne, polskie ligi.

PIĄTEK

16:00-20:00
Jeep form “Akty wiary”
Klaudia Toruń
Akty Wiary to gra o relacjach partnerskich. To gra, o gra-
nicach zaufania. O tym, w jak wiele można uwierzyć, jeśli 
nie chce się dostrzec prawdy. Jak wiele można poświęcić, 
byleby tylko widzieć to, co chce się widzieć. Jak daleko jest 

się gotowym posunąć, żeby utrzymać status quo.
Jest to freeform podzielony na akty. W każdej ze scen od-
grywany jest moment kon� iktu, spowodowanego niezado-
woleniem z jakiegoś aspektu relacji jednej ze stron związku. 
Każdy z aktów trwa około 10-15 minut. Gra przewidziana 
jest na 2-24 graczy.
Akty odgrywane są parami, które są ze sobą w relacji ro-
mantycznej. Poziom jej sformalizowania, stażu czy kon� -
guracji płciowej jest dowolny.

20:00-00:00 
Larp “Biały Kruk”
Dorota Kalina Trojanowska 
„Z żalem żegnamy Isobel Hargreaves, przyjaciółkę, współ-
pracowniczkę, artystkę, inspirację. Twoja praca nie pójdzie 
marne, Twoje dzieło nie zostanie zapomniane, Twoja dusza 
będzie żyła wiecznie. 
– Przyjaciele i współpracownicy z ‘Białego Kruka’”
„Biały Kruk” to larp narratywistyczny o stracie, opowie-
ściach, sztuce i tym, jak wpływa ona na nasze życie. Gracze 
wcielą się w członków grupy artystycznej, którzy przeży-
wają żałobę po jednej z nich. Istotnym elementem gry jest 
wymyślanie i opowiadanie historii na podstawie podanych 
krótkich streszczeń i wskazówek. Scenariusz inspirowany 
jest m.in. twórczością Edgara Allana Poego oraz larpem 
Jakuba Barańskiego „Super Mario Business Story”.
Język atrakcji: polski

20:00-23:00
Larpowe Laury: Blue (odsłona otwarta)
Jakub Barański
Miejsce: Sala Larpowe Laury 1
Ziemianie!
Fundacja im. Elona Muska z dumą informuje, że wielkie 
marzenie naszego patrona oraz główny cel istnienia orga-
nizacji są po latach w zasięgu rodzaju ludzkiego! Obiekt 
astronomiczny 2613-2918413114 został uznany za zdatny 
do założenia kolonii pozaziemskiej. Oto spełnia się wielki 
sen człowieka!
Niebieska Planeta 2.0 to obiekt o zbliżonych warun-
kach geo� zycznych do Ziemi. Za główną różnicę należy 
uznać obszary wodne, których poziom to powyżej 95% 
powierzchni planety. Istotnym problemem jest tzw. ano-
malia Blue, czyli wpływ obiektu na stan psychiczny oraz 
� zyczny przebywających na powierzchni osób. Testy wy-
kazały występowanie m.in. chorób serca, stanów lękowych, 
zwiększonego poziomu agresji, oraz innych dolegliwości 
i schorzeń. Nie zaobserwowano reguł ani prawidłowości. 
Funkcjonowanie na planecie jest obecnie możliwe jedynie 
w specjalnych podwodnych bazach, które częściowo ogra-
niczają efekty anomalii Blue.
Naszym nadrzędnym celem jest obecnie rekrutacja koloni-
zatorów, którzy będą odporni na efekty anomalii lub któ-
rym nie będą one uniemożliwiały sprawnego funkcjonowa-
nia. Doświadczenia tych osób posłużą do kolejnych badań. 
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Oni sami staną się pierwszymi kolonizatorami Niebieskiej 
Planety 2.0. Zgłosić może się każdy. Drugorzędnymi czyn-
nikami są: kondycja � zyczna, status społeczny, opinie poli-
tyczne i światopoglądowe, kwestie religijne, status majątko-
wy. Żaden z tych elementów nie może stać na przeszkodzie 
przed podbojem kosmosu!
Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne, które obędą się 
w dużych amerykańskich i wybranych europejskich mia-
stach. Zakwali� kowane osoby otrzymają prawo do udziału 
w dwóch testach przeprowadzanych z użyciem technologii 
VR (virtual reality). Każdy test to około godzinna symula-
cja pobytu w podwodnej bazie na Niebieskiej Planecie 2.0. 
W trakcie prób w kandydatach zostaną sztucznie wywoła-
ne efekty anomalii Blue. Osoby, które poradzą sobie najle-
piej, zostaną zakwali� kowane do misji kolonizacyjnej, oraz 
mogą liczyć na dodatkowe pro� ty.
Zgłoś się na testy. Dołącz do misji kolonizacyjnej. Zostań 
obywatelem Niebieskiej Planety 2.0!
***
Blue to narratywistyczny larp na styku gatunków: fantasty-
ki socjologicznej oraz hard SF, którego uczestnicy wcielą się 
w osoby biorące udział w rekrutacji do misji kolonizacyjnej 
Niebieskiej Planety 2.0. Istotą gry są procesy społeczne za-
chodzące pomiędzy postaciami w warunkach odmiennych 
od standardowych (wpływ anomalii Blue). W larpie wy-
stępuje jednocześnie 10 z 25 przygotowanych przez auto-
ra postaci (10 ról kobiecych, 10 ról męskich, 5 ról unisex). 
W zależności od wybranych przez graczy postaci w larpie 
mogą pojawić się trudne tematy oraz kon� ikty związane 
z pojęciami takimi jak: etyka i moralność, ideologia, re-
ligia, uzależnienia, dyskdryminacja bądź wykorzystanie, 
wulgarny język. Dopuszczalny poziom kontaktu pomię-
dzy graczami to: No pain (dotyczy wszystkich graczy) 
– dopuszczalny jest wyłącznie dotyk, który nie powoduje 
dyskomfortu u innego gracza. Fragmenty gry odbędą się 
w wyciemnionym pomieszczeniu z użyciem kolorowych 
efektów świetlnych. Wymagane stroje: dowolne kostiumy 
w kolorze niebieskim (w dowolnych odcieniach). Gra tylko 
dla osób pełnoletnich!
Inspiracje: „Paradyzja” Janusz A. Zajdel, „Rozgwiazda” 
Peter Watts, „Southern Reach Trilogy” Je�  VanderMeer, 
„Dreamland” Robert Miles

SOBOTA
10:00-14:00
Larp “Nowe Oblicza Sztuki” 
Autorzy: T. K. Edland, A. Falch, A. Rognli
Prowadzenie: Aleksandra Klech
Nowe oblicza sztuki to luźny chamber larp dla 10-15 gra-

czy. Gra toczy się w świecie sztuki współczesnej, jednak nie 
jest to jej główny temat. Sztuka i środowisko, które wokół 
niej narosło są jedynie tłem dla tematów takich, jak: am-
bicje, zachowywanie pozorów, pragnienie bycia kreatywną 
jednostką, jak również samotność wśród własnych myśli.
[+16,no pain]
14:00-18:00
Larp “Stara Waśń” 
Michalina “Em” Deniusz-Rosiak
„Warmo, Warmo, pani przeszłości!
Uciesz opowieścią swą naszych gości!”
I Warma Bajarka opowiadać wam musi, rady w tym nie ma! 
Zasiadam więc, jak widzicie, na Kamieniu Rozstajów, coby 
mówić. Mówić do potomków Glenna Starego! Mówić do 
potomków Gunnara Dzikiego! Mówić do dzieci Yngwyd 
Uciekinierki! Mówić, mówić o Dziejach Wyspy Ostatniej!
Chcecie, to słuchajcie o Starej Waśni… 
Larp fantasy w klimatach mitologii słowiańskiej i nordyc-
kiej, przyjazny również początkującym graczom.
[+16, no pian, pojawia się motyw homoseksualizmu]

18:00-22:00
Larp “W krzywym zwierciadle”
Mateusz “Oren” Szczepański
„Każdy czytelnik dobrze zna ten moment w którym świat 
stworzony książki jest tak niezwykły, że aż chciałoby się w 
nim znaleźć i odegrać w nim jakąś rolę, historię. Wyobraź-
my sobie, że jesteśmy w Weronie, w świecie przedstawio-
nym dramatu „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a. 
Uniwersum jednak w którym się znaleźliśmy nie odwzo-
rowuje tak dobrze tego, który znamy z dramatu, jest jak 
w jakimś krzywym zwierciadle... Zagłębiliśmy się w świat 
gdzie intrygi, romanse, zdrady są jak chleb powszedni dla 
szlachetnych bywalców bali organizowanych we włoskim 
miasteczku. Akurat się zdarzyło, że państwo Capuleti orga-
nizują jeden z takich balów. Zostań więc Romeem, Julią czy 
Parysem i odegraj swoją rolę jak najlepiej będziesz umiał.

Zapraszam na larpa „W krzywym zwierciadle”, parodię po-
pularnego dramatu „Romeo i Julia”. Larp nie odzwierciedla 
fabuły dramatu, jest tragikomedią. Nie potrzeba znać treści 
książki, by bawić się dobrze w grze, ale wypada przeczytać 
choćby jej streszczenie na Wikipedii.

10:00-13:00
Larpowe Laury: Nightclub (odsłona otwarta)
Marcin “Słowik” Słowikowski
Miejsce: Sala Larpowe Laury 2
“I need a man who’ll take a chance / On a love that burns 
hot enough to last / So when the night falls / My lonely 
heart calls” I Wanna Dance With Somebody (Who Loves 
Me),     Whitney Houston 
Znoje ciężkiego tygodnia zostawiasz w sobotni wieczór za 
drzwiami klubu nocnego. Siadasz przy barze, zamawiasz 
drinka i wodzisz wzrokiem za ludźmi, którzy co tydzień 
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przychodzą tu w tym samym celu. Może tym razem nie 
skończy się na jednym tańcu, może wymienicie się nume-
rami, może spotkasz kogoś na resztę życia. 
Nightclub to romantyczny larp o podrywaniu, � irtowaniu, 
zauroczeniu, zakochaniu, miłości po grób, osadzony w kli-
macie klubu nocnego lat ‘80. Historia została podzielona na 
akty, a postaci są inspirowane tekstami kultowych piosenek 
tamtej dekady. Mile widziane są stroje, elementy strojów i 
rekwizyty w klimacie. Larp opiera się na � zycznej grze/grze 
ciałem (poziom dotyku zależny uczestników) i odgrywaniu 
relacji romantycznych (role unisex, mogą pojawić się wątki 
nieheteronormatywne). Scenariusz przewiduje odgrywanie 
scen tańca i spożywania alkoholu. Nie zakłada trudnych 
tematów, które mogą pojawić się w grze wyłącznie z ini-
cjatywy uczestników. UWAGA: larp przeznaczony jest dla 
10 zapisanych graczy, ale dopuszcza udział “statystów”, o ile 
zapoznają się przed wejściem i będą przestrzegać zasad wy-
wieszonych na drzwiach sali. 
14:00-17:00
Larpowe Laury: Preplay (odsłona otwarta)
Marta “Ireth” Szmigiel, Klaudia “Toruń” Toruń
Miejsce: Sala Larpowe Laury 1
Rodzina zawsze trzyma się razem. Rodzina dba o swoich 
członków. Rodzina zawsze jest na pierwszym miejscu. Jed-
nak czasem każdą Rodzinę spotykają tragedie, które mogą 
zachwiać jej fundamentem. Ale Rodzina to siła, a po każdej, 
nawet najgorszej burzy, w końcu wychodzi słońce. A, że we 
Włoszech klimat jest wyjątkowo gorący, to i burze bywają 
gwałtowne. Rodzina Brasi otrząsnęła się już po pierwszym 
szoku spowodowanym domniemanym bratobójstwem. Po 
smutku, bólu i cierpieniu przyszedł czas na radość. Rodzi-
na już niedługo się powiększy, a wszyscy jej Członkowie i 
Przyjaciele będą hucznie świętować na najbardziej wystaw-
nym weselu, jakie kiedykolwiek widziano na wyspie San-
tori. Jednak każde danie główne poprzedza przystawka. A 
każdy ślub poprzedzają zaręczyny. Ostateczna decyzja, czy 
kandydat na żonę lub męża jest godny zostać członkiem 
Rodziny, zapada właśnie na tradycyjnej zaręczynowej ko-
lacji. 
Gra zaprojektowana jest dla 10 osób (6 kobiet i 4 męż-
czyzn), gdzie każda z postaci ma z góry określone swoje 
miejsce i status w rodzinie ma� jnej. Gra podejmuje wiele 
trudnych tematów takich jak: śmierć, seks, przemoc � zycz-
na i psychiczna, nielegalny handel, łamanie prawa, manipu-
lacje i wymuszenia.Uczestników prosimy o czarne eleganc-
kie stroje stylizowane na lata 50’. 
Dodatkowe materiały zawierające wstęp fabularny: https://
link.do/preplay

19:00-22:00
Larpowe Laury: Awaryjny transfer (odsłona 
otwarta)
Jakub “Tao” Gryca
Miejsce: Sala Larpowe Laury 2

Larp inspirowany książką Mody� kowany Węgiel i serialem 
Altered Carbon.
“Na szczytach władzy tego świata ścierają się dwa skrajne 
światopoglądy. Za sprawą woli ich zwolenników z jednej 
strony swój plan chcą zrealizować Rewolucjoniści dążący 
do ograniczenia nieskończonej, dla odpowiednio boga-
tych, długości życia, z drugiej wkracza Wojsko Protekto-
ratu, zdecydowane powstrzymać terrorystów. Plany jednak 
wymagają ekspresowej korekty i wszystkie ścieżki decyzji 
jednocześnie przecinają się w strzeżonym Kompleksie Za-
rządzania Transferem Strunowym. Walka o Utrzymanie 
dawnego ładu, gdzie uznaje się za największe przestępstwo 
wielokrotne upowłokowienie, czyli wgranie tej samej świa-
domości do kilku ciał, staje się także okazją do realizacji 
indywidualnych pragnień i motywów.”
Wrażliwe tematy jakie występują na grze to: przemoc (no 
pain), rekwizyty broni, śmierć postaci, zmiana postaci. 
Wszystkie role unisex. Proponowane stroje wygodne pasu-
jące do futurystycznej wizji świata, bez mocno wyróżniają-
cych się elementów.

23:00-02:00
Larpowe Laury: Omni (odsłona otwarta)
Maciej Kozubal, Marcin Ziemniak
Miejsce: Sala Larpowe Laury 1
Gra dzieje się w opuszczonym ogrodzie botanicznym 
gdzieś w Skandynawii w drugiej połowie XXI wieku. Za-
mknięta biosfera palmiarni chroni grupkę uciekinierów 
przed kontaktem z czymś co nazwane zostało Omnipo-
tencją. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy to coś 
zmieniło ekosystem Ziemi oraz kształt społeczeństwa jaki 
znacie. Natura tego zjawiska (istoty?) nie została zrozumia-
na ale widoczne są efekty. Ludzie zmienili się, stworzyli coś 
na kształt zbiorowego umysłu a cywilizacja jaka była znana 
wcześniej przestała istnieć Gracze wcielają się w outside-
rów, którzy z różnych personalnych powodów nie chcieli 
(lub też nie mogli) dołączyć do kolektywnej inteligencji. 
Zmuszeni do życia w małej przestrzeni i skazani na siebie, 
pomimo wielu różnic pomiędzy nimi muszą nauczyć się w 
jakiś sposób współpracować i stworzyć małą społeczność.
Przed samą grą planowane jest rozegranie kilku sand
-boxów w celu wprowadzenia w klimat świata oraz nawią-
zania wczesnych relacji pomiędzy postaciami. Gra będzie 
się składać z kilku krótkich scen dziejących się na prze-
strzeni kilku miesięcy (brak jedności czasu), które będą po-
kazywać zmiany w małej społeczności oraz to jak radzicie 
sobie z różnymi wyzwaniami na jakie możecie napotkać.
Ilość graczy: 10 (4K, 4M, 2U). Nie ma specjalnych wyma-
gań co do strojów, ani rekwizytów. Dobrze by było gdyby 
gracze mieli ubranie w stonowanych kolorach, najlepiej 
ciemnych. Potrzebne drobne rekwizyty zapewnią organi-
zatorzy.
Chcemy zaznaczyć, że w czasie gry eksploatowane będą 
wątki takie jak izolacja, strach przed nieznanym oraz po-
czucie zagubienia i braku nadziei. Może też pojawić się 
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tematyka dyskryminacji czy przemoc psychiczna oraz � -
zyczna (ta ostatnia oczywiście odgrywana, gra odbywa się 
na zasadach no pain, dotyczy wszystkich graczy jak i NPC).
[W grze pojawiają się następujące elementy: hazard, wątki 
religijne, tematyka uzależnień i stosowania używek, od-
grywanie scen przemocy, tematyka dyskryminacji bądź 
wykorzystania, wątki związane z seksem, elementy straszne 
lub obrzydliwe, wulgaryzmy. Larp tylko dla pełnoletnich 
graczy.
Design doc jest dostępny pod poniższym linkiem: https://
link.do/omni
Pin wprowadzający do klimatu gry: https://link.do/pi-
nomni]

NIEDZIELA

10:00-14:00
Jeep form 
Autor: O. Jonsson, T. Fritzon i T. Wrigstad 
Prowadzenie: Ida Pawłowicz
Tak, proszę Państwa, to Upgrade! Wasz ulubiony show w 
telewizji! Zauroczenie, zawód, miłość, zdrada, tyle emocji 
w jednym miejscu, tyle przeżyć, tyle wzruszeń! Setki par 
walczy o to, żeby znaleźć się tutaj, żeby dostarczyć Państwu
niezapomnianych wrażeń. Witajcie! A teraz, poznajmy na-
szych wybrańców..!
Opis
Jeepform Upgrade ukazuje nam w krzywym zwierciadle 
teleturniej bliski znanemu wszystkim Big Brotherowi zmie-
szanemu z Randką w ciemno. Kilka par zapisuje się do 
programu, aby przed kamerami połączyć się w nowe pary, 
które mieszkają wspólnie w luksusowym kurorcie i rand-
kują w różnych kon� guracjach. Finałem teleturnieju jest 
głosowanie, w którym uczestnicy decydują, czy chcą pozo-
stać w dotychczasowych związkach, czy też dokonać UP-
GRADE na nowego partnera. Pikanterii dodaje zaangażo-
wana publiczność, która może wybierać parę tygodnia lub 
dobierać uczestników w pary. Na koniec gry – pary, które 
przetrwają doświadczają celebryckiej sławy, a może nawet 
dostaną jakąś nagrodę! Upgrade jest grą wyjątkową, ponie-
waż w skondensowanej formie pozwoli nam wykorzystać 
wiele trików i technik charakterystycznych dla jeepformów.  
[18+, no pain]

WIOSKA
STALKERÓW
SOBOTA

14:00-15:00
Strzelnica
Podwórze
Daria ,,Lajon” Osiak ,Mateusz „Koniu” Grunwald, Ja-
kub Samsel, Marta Sitarz
Zawody strzeleckie z broni ASG. Będziecie mogli spraw-
dzić swoją celność na naszym specjalnym torze strzeleckim, 
podczas oddawaniu strzału z wybranej przez siebie broni.

15:30-16:30
Warsztaty ze Snorkowania
Wioska Stalkerów
Maciej „Snork” Jacuniak, Mateusz ,,Czaja” Czajka
Zdarłeś podeszwy na stalkerskich szlakach? Zwiedziłeś nie-
jedną anomalię, niejeden artefakt miałeś w ręku? A może 
jesteś kotem chcącym sprawdzić ile wiedzy jeszcze ci bra-
kuje? Sprawdź się w naszym quizie wiedzy o Zonie i jej nie-
bezpieczeństwach.

NIEDZIELA
11:00-12:00
Warsztaty z pierwszej pomocy
Wioska Stalkerów, punkt medyczny
Klaudia Frankowska
Krótkie warsztaty z pierwszej pomocy w polowych warun-
kach. Kawałek szmaty, pare patyków i tyle musi Ci wystar-
czyć do opatrzenie kompana ze złamaną nogą, a droga do 
bazy daleka.
13:00-14:00
Kalambury stalkerskie
Wioska Stalkerów
Mariusz Wagner, Klaudia Frankowska, Edwin „Ed” 
Gustaw
Myślisz że wiesz wszystko o uniwersum Stalkera? Myślisz 
że jesteś dobry w zgadywanki? Spróbuj szczęścia w Stalker-
skich Kalamburach! Zobaczymy czy z Ciebie taki kozak :D
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BLOK
MANGA I ANIME

PIĄTEK

15:00-16:00
Panel o uroczych chłopcach, czyli…
Michał Konsul Sitkiewicz
… ujmując rzecz w słowach Mon’Calamarskiego admirała: 
„ It’s a trap!

16:00-17:00
Manga na jeden wieczór
Aleksander Makieła
Manga to najbardziej bogate medium z całego świata ko-
miksu. Przed ich autorami roztaczają się nieprzebrane 
możliwości, pozwalające na realizację naprawdę oryginal-
nych wizji. Często wystarczy kilka tomików, by ukazać nam 
równie wyjątkowe historie co najdłuższe � lmy czy seriale. 
Podczas panelu zostanie przedstawionych kilka tytułów, 
które uczynią każdy jeden wieczór magicznym oraz wcią-
gną do swojego świata

17:00-18:00
Co to za potwór?
Paweł Mroczuś Mroczkowski
Konkurs rozpoznawania potworów z anime.

18:00-19:00
Ayakashi kontra demony słowiańskie
Magdalena Aira Sobierajska
Na tej prelekcji porównamy sobie różnice między japoń-
skimi ayakashi a słowiańskimi demonami. Gdzie te istoty 
mieszkają, jak się rodzą, co robią, a także dowiemy się o 
nich wielu innych, interesujących rzeczy.

19:00-20:00
O digimonach słów kilka
Cezary Grześ Kozłowski
Przegląd anime oraz gier ze świata digimonów. Jeśli chcesz 
się dowiedzieć czegoś o digiświecie to zapraszam serdecz-
nie na tą prelekcje

20:00-21:00
Pokaz reklam japońskich
Aleksandra Sałata Sałaga
Chciałbyś się czegoś dowiedzieć o japońskim przemyśle re-
klamowym oraz zobaczyć jego absurdy w ich humorystycz-
nym wydaniu?! W takim razie zapraszam na ten pokaz!

21:00-23:00
Godzilla kontra Król Gidorah
Wojciech Wolf Korona
Zapraszamy serdecznie na pokaz � lmowy:
W roku 1992 do Japonii przybywają wysłannicy z przy-
szłości i przestrzegają, że należy zniszczyć Godzillę, gdyż 
wkrótce doprowadzi ona do tragedii i zniszczy Japonię. 
Okazuje się także, że Godzilla była kiedyś Tyranozaurem, 
ale pod wpływem promieniowania i reakcji jądrowych 
przeprowadzonych przez ludzi zmutowała. Plan zlikwi-
dowania Godzilli udaje się, ale doprowadza do powstania 
innego monstum - Króla Gidorah, który pustoszy Japonię i 
tylko Godzilla może go pokonać.

23:00-1:00
Godzilla kontra Mothra 
Wojciech Wolf Korona
Zapraszamy serdecznie na pokaz � lmowy: W Ziemię ude-
rza meteor, który budzi Godzillę i uwalnia uwięzioną po-
śród arktycznych lodowców larwę Battry. Mothra staje do 
walki z dwoma potworami, by ocalić Japonię.

1:00-3:00
Conanowa Wiedzówka
Magdalena Aira Sobierajska
Konkurs wiedzy z mangi i anime Detektyw Conan.

SOBOTA

8:00-10:00
Karciane odgadywanki
Magdalena Aira Sobierajska
Prosta gra karciana mająca na celu odgadnięcie postaci z 
danego anime. Przewidziane 2 rozgrywki.
10:00-11:00
Quiz o Japonii
Aleksandra Sałata Sałaga
Jeśli uważasz że znasz Kraj Kwitnącej Wiśni jak swój własny 
albo już nie raz tam byles i wiesz o nim bardzo duzo, to ten 
konkurs jest stworzony właśnie dla ciebie.
11:00-13:00
Konkurs muzyki z anime
Maciej Fisz Delega
Konkurs skierowany dla prawdziwych fanów animcowej 
muzyki (jeżeli pomijasz openingi to będziesz żałować). 
Przyjdź i pokaż że nikt nie zna się na tym tak jak Ty!
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13:00-15:00
Anime z ayakashi czy ich pamiętasz?
Magdalena Aira Sobierajska
Screenówka z ayakashi podzielona pod względem gatun-
ków np. tengu, kitsune, kappa. Twoim zadaniem jest od-
gadnąć z jakiego to anime i podać nazwę głównego bohate-
ra lub bohaterki. Wez udział i spróbuj swoich sił.
15:00-17:00
Anime jaka to melodia – kazoo edition
Łukasz Urlik Burzyński
Najpopularniejsze melodie świata anime nie są Ci obce? 
Rozpoznajesz dowolny kawałek z ulubionego anime już 
po kilku nutach? A może po prostu bawi Cię koncept tego 
konkursu? Przyjdź, posłuchaj! Tylko nie daj się omamić 
zwodniczym brzmieniom kazoooooo….
17:00-18:00
Rozpoznaj anime po tle
Paweł Mroczuś Mroczkowski
Niektóre anime nie mają sensu…ale za to jak wyglądają!
Sprawdź czy pamiętasz jak wyglądały anime gdy nie zoba-
czysz żadnej z postaci.
18:00-20:00
Retro OP/ED
Wojciech Wolf Korona
Czy twoje dzieciństwo ob� towało w duza ilosc skośnookich 
produkcji ? w takim razie zabaw się z nami w odgadywanie 
openingów i endingów z klasycznych animców, które kazdy 
szanujacy sie mangowiec znać powinien. Jeśli nie boisz się 
starych serii i najlepsze utwory zapadły ci głęboko w pa-
mięć, spróbuj swoich sił w tym konkursie.
20:00-21:00
Co to za postać?
Paweł Mroczuś Mroczkowski
Screenówka z odgadywania postaci wszelakich

21:00-23:00
Animcowa Retroscreenówka
Wojciech Wolf Korona
Jesteś starym wyjadaczem klasycznych, japońskich kreskó-
wek ? anime z RTL7 i Hypera wspominasz z nutka nostalgii 
? W takim razie ten konkurs jest wręcz dla ciebie stworzo-
ny. Przyjdz i spróbuj swoich sił w bitwie screenówkowej, na 
której po jednym kadrze będziesz musiał rozpoznać tytuł 
anime. Brzmi łatwo ? Zapraszam !

NIEDZIELA
23:00-1:00
Anime O.S.T
Wojciech Wolf Korona
Jeżeli jesteś zdania, że muzyka to soundtrack twojego życia 
a szczególnie upodobałeś sobie japońskie klimaty? Spróbuj 
zawalczyć w tej melomańskiej bitwie i rozpoznaj muzykę, 
która w rozmaitych anime pojawia sie w tle. Przewidujemy 
samych wybitnych kompozytorów. Konkurs dla prawdzi-
wych koneserów.
1:00-2:00
Mangowe Kalambury
Cezary Grześ Kozłowski
Zasady są proste- pokazywanie i zgadywanie-chyba każdy 
wie na czym polegają kalambury. A jeśli dorzucimy do za-
bawy odrobinę mangowego klimatu? No właśnie…razem 
zobaczmy co się stanie!
2:00-4:00
Zacięta Wojna Anime
Dominik Akira Rosik
Otworzył się portal między światami anime!! Wielcy wo-
jownicy z różnych universów pojawiają się obok siebie. Jak 
obszerna jest twoja wiedza na ich temat czy może odpu-
ścisz, i dasz się pokonać miażdżącej fali pytań? -Konkurs 
obejmuje anime „Dragon Ball do Super „ „Naruto” „Ble-
ach” „HunterxHunter”
8:00-9:00
Klub Literatury
Michał Konsul Sitkiewicz
Witam w Klubie Literatury! Od zawsze moim marzeniem 
było stworzenie czegoś specjalnego z rzeczy, które kocham. 
Teraz kiedy jesteś członkiem klubu, możesz pomóc mi speł-
nić to marzenie na tym uroczym panelu!
/Panel nie dla dzieci bądź tych, których łatwo zaniepokoić/

9:00-11:00
Weeb meloman – op & ed
Łukasz Urlik Burzyński
Gdy prawilny wielbiciel japońskiej animacji przybywa na 
konwent, pierwsze kroki kieruje na konkurs rozpoznawa-
nia openingów i endingów. Zapraszamy zatem do tradycyj-
nej już zabawy!

11:00-13:00
Berserk Quiz
Michał Konsul Sitkiewicz
Dość typowy w swej formie konkurs o nietypowej mandze 
Kentarou Miury.
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13:00-14:00
Rozpoznaj anime po opisie postaci
Paweł Mroczuś Mroczkowski
Szybki numerek,krótki opis postaci,poprawna odpowiedź-
,proste? Proste! Zapraszam do wzięcia udziału !

14:00-16:00
K6 wiedzówka z anime
Paweł Mroczuś Mroczkowski
Zasady są proste,wybierasz numerek odpowiadasz na py-
tanie i dostajesz punkty…tyle ile wyrzucisz! Sprawdź swoją 
wiedzę i zręczność*! 
*Krytyczne Jedynki nie gwarantowane

PIĄTEK

19:00-22:00
Turniej osu!mania dla średnio-zaawansowanych
Daria Deśś Wolniczek
Zapraszamy na turniej osu!mania 4k dla średnio-zaawan-
sowanych! Szukamy konwentowych najlepszych z najlep-
szych tak więc przyjdź i pokaż nam co potra� sz!

SOBOTA

10:00-11:00
Miniturniej osu!taiko dla początkujących
Daria Deśś Wolniczek
Chcesz sprawdzić się w turnieju na konkretny tryb, ale nie 
masz wystarczająco czasu, bo inne atrakcje wzywają? Nic 
nie szkodzi. Przyjdź, zagraj mapę, którą wybierzemy na 
dany miniturniej, podaj nam wynik i baw się dalej. W razie 
wygranej nagroda będzie czekała na ciebie aż ją odbierzesz. 
I jak, proste?

12:00-13:00
Miniturniej osu!std dla początkujących
Daria Deśś Wolniczek

14:00-15:00
Miniturniej osu!std dla początkujących
Daria Deśś Wolniczek

16:00-18:00
osu!quiz
Daria Deśś Wolniczek
Nie raz było tak, że jakaś mapka, albo art pozostał w naszej 
głowie, a nie wiemy dokładnie z czego jest. Na tym quizie 
trzeba jednak przypomnieć sobie kilka utworów, backgro-
undów oraz poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną by poka-
zać, że wie się o tej grze najwięcej.

19:00-22:00
Turniej osu!std dla zaawansowanych
Daria Deśś Wolniczek
Uważasz się za jednego z lepszych graczy?
Lubisz rywalizację? A może ciekawią Cię nagrody? Jeżeli 
tak to przybądź na turniej dla zaawansowanych i pokaż, że 
jesteś najlepszym graczem osu! na tym konwencie!

NIEDZIELA
10:00-11:00
Miniturniej osu!std dla początkujących
Wojciech Wolf Korona

SOBOTA

12:00-14:00
Turniej Jubeat 
Miłosz Axor Różycki 
Najprostsza do opanowania gra muzyczna prosto z Japonii 
- klikasz w podświetlone kwadraty. Nie brzmi jak coś trud-
nego? Przyjdź, przekonaj się, zagraj lepiej niż inni, wyjdź z 
nagrodami.

OSU! ROOM

DDR
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16:00-18:00
Turniej DDR 
Miłosz Axor Różycki 
Kto nie skacze, ten... nie wygrywa. Czas na odrobinę rywa-
lizacji połączonej z tuptaniem w rytm Waszych ulubionych 
piosenek.

PIĄTEK

20:00-22:00
Turniej rankingowy
Krzysztof Foryst Dąbrowski
Muzyka nie przeszkadza Ci w śpiewie? Kręci Cię rywali-
zacja? A może jesteś uzależniony od dołowania medyków 
zdartym gardłem? Na te wszystkie trzy pytania jest jedna 
odpowiedź - wstąp do sali UltraStara! Czekamy całą dobę, z 
tysiącami piosenek oraz multum okazji na wygranie waluty 
konwentowej!

SOBOTA

14:00-16:00
Turniej indywidualny
Krzysztof Foryst Dąbrowski
Muzyka nie przeszkadza Ci w śpiewie? Kręci Cię rywali-
zacja? A może jesteś uzależniony od dołowania medyków 
zdartym gardłem? Na te wszystkie trzy pytania jest jedna 
odpowiedź - wstąp do sali UltraStara! Czekamy całą dobę, z 
tysiącami piosenek oraz multum okazji na wygranie waluty 
konwentowej!

20:00-22:00
Turniej indywidualny
Krzysztof Foryst Dąbrowski

NIEDZIELA

12:00-14:00
Turniej Pieśni Słowiańskiej
Krzysztof Foryst Dąbrowski
Muzyka nie przeszkadza Ci w śpiewie? Kręci Cię rywali-
zacja? A może jesteś uzależniony od dołowania medyków 
zdartym gardłem? Na te wszystkie trzy pytania jest jedna 
odpowiedź - wstąp do sali UltraStara! Czekamy całą dobę, z 
tysiącami piosenek oraz multum okazji na wygranie waluty 
konwentowej!

ULTRASTAR
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