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Wstępniak

Regulamin

Wszyscy jesteśmy Zjaviskowi!

Skoro czytasz te słowa, to jesteś teraz pewnie pod salą prelekcyjną, przed sesją RPG, szykujesz się na turniej, a może właśnie razem ze swoim dzieckiem odwiedzasz Kącik Dziecięcy – w którym możesz spokojnie zostawić malucha pod okiem naszych niezastąpionych opiekunów i gżdaczy. A może
zastanawiasz się, w którą z setek gier z naszej wypożyczalni w gamesroomie teraz zagrać?
Bez względu na to, kim jesteś – uczestnikiem, twórcą programu, gżdaczem – to Ty tworzysz nasze wspólne, fantastyczne święto. To dla Ciebie dziesiątki osób od prawie roku przygotowują ten konwent, setki osób go odwiedzają i wreszcie najważniejsze – to Ty się na nim, mamy nadzieję, dobrze
bawisz. To jest celem wszystkich, których mijasz dzisiaj na korytarzu – fantastyczna zabawa. Dzięki, że i Ty bawisz się z nami!
Jeśli potrzebujesz nakarmić nie tylko duszę, koniecznie zajrzyj do naszej konwentowej knajpki – Mississippi. Tam będziemy przesiadywać między
punktami programu, dyskutować i snuć plany na przyszłą, dziesiątą – a więc jubileuszową – edycję Zjavy. To nie będzie zwykły konwent, więc jeśli
masz jakiś szalony pomysł na przyszły rok, koniecznie nam o nim opowiedz, a my postaramy się wcielić go w życie!
Baw się więc dobrze, graj, czytaj, słuchaj, mów, bądź. I koniecznie przyprowadź młodsze rodzeństwo – na pewno znajdzie tu coś dla siebie.

Organizatorzy

Współpraca

Sponsorzy
SPONSOR GENERALNY Games Roomu

Z fantastycznym pozdrowieniem,
Koordynatorzy główni Zjavy
Weronika „Mau” Rędziniak
Marcin „Kopczyn” Kopczyński

§1. Konferencja Zimowa Jazda Avangardowa – Zjava 9, zwana dalej Konwentem, odbywa się w dniach 19-21 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej
nr 388 im. Jana Pawła II przy ul. Deotymy 25/33 w Warszawie.
§2. Głównym organizatorem Konwentu jest Stowarzyszenie Miłośników
Fantastyki „Avangarda”, współpracujące ze Szkołą Podstawową nr 388
im. Jana Pawła II. Podmiotem odpowiedzialnym prawnie i finansowo jest
Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda” (KRS 0000272294,
REGON 140858970, NIP 113-26-66-535), zwane dalej Stowarzyszeniem.
§3. Terenem Konwentu jest budynek Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jan
Pawła II przy ulicy Deotymy 25/33 oraz przylegający do niego ogrodzony
teren. Na terenie Konwentu wolno przebywać od godziny 16:00 w piątek
19 stycznia 2018 roku do godziny 17:00 w niedzielę 21 stycznia 2018 roku
(z wyjątkiem uczestników atrakcji o przedłużonym czasie trwania oraz wolontariuszy). Ponadto ze względów bezpieczeństwa obiekt może być zamknięty w nocy od godziny 2:00 do 6:00; wyjście/wejście w tych godzinach
możliwe jest tylko za zgodą Organizatorów.
§4. NA TERENIE KONWENTU OBOWIĄZUJE ZMIANA OBUWIA NA LEKKIE.
Za obuwie lekkie uważa się kapcie, obuwie wiosenne (baleriny) i obuwie
sportowe nie niszczące nawierzchni hali sportowej – lekkie tenisówki lub
adidasy. W przypadku braku takiego obuwia prosimy o zgłoszenie się do obsługi szatni po zakup ochraniaczy foliowych na buty. Niedopuszczalne jest
noszenie ochraniaczy na obuwiu ciężkim lub potencjalnie niszczącym nawierzchnię. W szczególności, lecz nie wyłącznie, dotyczy to glanów, martensów, obuwia desantowego (wojskowego), szpilek i innych.
§5. Konwent jest wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane składki akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu lub
jego kolejnych edycji. Organizatorzy pracują społecznie. Wszyscy Uczestnicy
Konwentu, włącznie z organizatorami, wolontariuszami i i twórcami programu, wnoszą identyczną opłatę akredytacyjną.
§6. Konwent ma charakter konferencji zamkniętej. Udział w nim mogą
wziąć osoby mające zgodę Organizatorów na wstęp i przebywanie na terenie Konwentu na ustalonych przez Organizatorów warunkach. Osoby te
zwane są dalej Uczestnikami. Na terenie Konwentu mogą przebywać pracownicy instytucji, w której się on odbywa, na zasadach określonych indywidualnie przez Organizatora.
§7. Zgodę na udział w Konwencie można uzyskać od Organizatora lub upoważnionego wolontariusza na stanowisku akredytacyjnym po spełnieniu
następujących warunków:
a. wylegitymowanie się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem
i datą urodzenia,
b. w przypadku osób poniżej 18. roku życia – przekazanie pisemnej zgody
na udział, podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego, której treść
znajduje się w załączniku,
c. przekazanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza
akredytacyjnego,
d. uiszczenie składki akredytacyjnej.
§8. Dzieci do 12. roku życia mogą przebywać na terenie Konwentu wyłącznie pod ciągłą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Wyjątkiem jest
oddzielona i wyraźnie oznaczona strefa Konwentu, w której można pozostawić dziecko pod opieką wykwalifikowanych wolontariuszy.
§9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz okazania dokumentu ze zdjęciem. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników
Fantastyki „Avangarda” z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane do ewidencji osób przebywających
na terenie Konwentu oraz w celach statystycznych. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy uczestnik ma prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto uczestnik
ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, jednak będzie to skutkować
usunięciem z terenu Konwentu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konwencie.
§10. Dowodem uzyskania zgody na uczestnictwo w Konwencie jest numerowany identyfikator. Należy go podpisać imieniem i nazwiskiem (oraz
pseudonimem, jeśli taka jest wola uczestnika) i nosić w widocznym miejscu.
Należy go pokazywać na każde wezwanie Organizatorów, wolontariuszy
oraz pracowników instytucji, na terenie której odbywa się Konwent.
§11. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić w punkcie akredytacyjnym. Nowy identyfikator zostanie wydany po ponownym uiszczeniu
opłaty akredytacyjnej. Organizatorzy mają prawo zwolnienia z ponownej
opłaty lub zmniejszenia jej wysokości w uzasadnionych przypadkach.
§12. Każdy Uczestnik na czas przebywania na terenie Konwentu powinien
ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
§13. Każdy Uczestnik zgadza się na publikacje elektroniczne i poligraficzne
fotografii i materiałów audiowizualnych promujących Konwent, na których
będzie występował jego wizerunek.
§14. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu
Konwentu decyzją Organizatora. Nie otrzymują one zwrotu składki akredytacyjnej oraz odbiera im się identyfikator, a fakt usunięcia jest odnotowywany przez Organizatorów.
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§15. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy i wolontariusze.
§16. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania ani ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.
§17. Na terenie Konwentu obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego
przyklejania czegokolwiek do jakiejkolwiek powierzchni. W celu rozpowszechniania materiałów reklamowych należy uzyskać zgodę Organizatorów, którzy przekażą je wolontariuszom do rozmieszczenia na terenie
Konwentu. Wszelkie materiały, co do których nie została wydana zgoda,
będą niezwłocznie usuwane, a osoby je rozwieszające zostaną pociągnięte
do odpowiedzialności materialnej za ewentualne uszkodzenia powierzchni,
na której materiały zostały przyklejone.
§18. Na teren Konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa ogólnego. Dotyczy to
w szczególności, lecz nie wyłącznie:
- broni białej,
- broni bezpiecznej (np. wykonanej z otuliny lub gumy),
- broni palnej,
- broni pneumatycznej typu ASG i paintball,
- replik broni,
- środków toksycznych, żrących, skrajnie łatwopalnych,
- materiałów wybuchowych i środków pirotechnicznych,
- gazu obronnego, pałek.
§19. Jeżeli przedmioty, o których mowa w §18, są potrzebne do przeprowadzenia programu (pokazy, larpy), należy zgłosić ten fakt Organizatorom.
Organizatorzy przechowają przedmioty w depozycie i udostępnią na czas
trwania atrakcji, podczas której przedmioty muszą być pod stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu. Organizatorzy mogą nie wyrazić
zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów i zażądać usunięcia ich
z terenu konwentu, zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia (np. ASG:
wyjęcie magazynków, rozłączone napędy, bezpieczniki ustawione w pozycji
bezpiecznej, zwolnione sprężyny) lub zakazać pewnych czynności z nimi
związanych (np. wyjmowania miecza z pochwy).
§20. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz posiadania i spożywania napojów alkoholowych oraz posiadania i stosowania nielegalnych substancji
o charakterze odurzającym lub psychotropowym. Obowiązuje całkowity
zakaz przebywania na terenie Konwentu pod wpływem napojów alkoholowych oraz nielegalnych środków odurzających lub psychotropowych.
§21. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu,
w tym e-papierosów, oraz stosowania otwartego ognia (np. świeczek).
§22. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione
bez opieki. Dla Uczestników dostępna jest szatnia, w której można pozostawić przedmioty pod nadzorem.
§23. Na Konwencie obowiązuje całkowity zakaz zamykania sal na klucz z wyjątkami ustalanymi przez Organizatorów.
§24. Wszyscy Uczestnicy, Organizatorzy i wolontariusze są zobowiązani
do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zachowujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czyjegoś życia, zdrowia, dóbr
osobistych czy materialnych będą usuwane z terenu Konwentu bez zwrotu
kosztów uczestnictwa. W szczególności nie będzie tolerowane naleganie
na dalszy kontakt z kimś, kto prosił o pozostawienie w spokoju.
§25. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości i sprzątania
po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Organizatorów, wolontariuszy i pracowników instytucji, na terenie której odbywa się Konwent.
§26. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane
przez Uczestników – sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom.
§27. Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do ograniczenia liczby osób przebywających w salach.
§28. Zabrania się wstępu do miejsc oznaczonych napisem „zakaz wstępu”,
przekraczania taśm odgradzających, przestawiania ławek i zastawiania
ciągów komunikacyjnych. Do niektórych pomieszczeń wstęp mają jedynie
osoby upoważnione przez Organizatora.
§29. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt bez zgody Organizatora,
za wyjątkiem psów-przewodników.
§30. O sprawach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie decydują
Organizatorzy.
§31. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu Konwentu.
§32. Osoby nieprzestrzegające przepisów dotyczących praw autorskich
(np. poprzez bezprawne publiczne odtwarzanie multimediów lub handel
ich nielegalnymi kopiami) zostaną usunięte z terenu Konwentu bez zwrotu
kosztów akredytacji.
§33. Wszystkie przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia będą zgłaszane przez Organizatorów na policję.
§35. Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i Organizatorów.
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GAMES ROOM - POKAZY i WYPOŻYCZALNIA
Zapraszamy na halę główną Zjavy, gdzie mieści się Games Room planszówkowy w którym,
jak co roku, bedzie można wziąć udział w pokazach i nauce gier przygotowanych przez wydawców.
Stoiska pokazowe czekają na Was, wystarczy usiąść i zagrać!
W tym roku pokazy przygotowali:

Informacje o pokazowych tytułach znajdziecie przy stołach pokazowych.

Regulamin Wypożyczalni Gier
§1. Przy wypożyczeniu gry Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia identyfikatora, który pozostaje w depozycie
do momentu odebrania gry przez obsługę Wypożyczalni.
§2. Każdy Uczestnik może mieć wypożyczoną tylko jedną grę naraz.
§3. Wszelkie uszkodzenia i braki w grach należy zgłosić obsłudze Wypożyczalni natychmiast po ich wykryciu.
§4. Z gier wolno korzystać tylko w wyznaczonej przez Organizatorów przestrzeni. Niedozwolone jest wynoszenie gier
poza ten obszar.
§5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane niewłaściwym użytkowaniem gry.
§6A. Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu wypożyczonych gier przed zakończeniem Konwentu.
§6B. Wypożyczalnia zakończy wydawanie gier na godzinę przed zakończeniem Konwentu.
§7. Uczestnik wypożyczający grę ponosi pełną odpowiedzialność za jej uszkodzenia i braki – w przypadku powstania
zniszczeń lub utraty elementów zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej gry.
§8. Na terenie wypożyczalni obowiązuje Regulamin obiektu, w którym odbywa się Konwent.

Games Room
Obsługuje

GIER UŻYCZAJĄ
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GAMES ROOM - ProtoSfera

Pokazy prototypów gier odbywają się w sposób ciągły w specjalnej strefie prototypów zapraszamy do GamesRoomu!
Chcesz zostać prawdziwym testerem? Teraz masz szansę! Twórcy wspaniałych planszówek przyjechali na Zjavę specjalnie dla Was! Odwiedźcie ich stoliki i pomóżcie
odnaleźć im równowagę Mocy… to znaczy balans w ich
najnowszych grach! Do sprawdzenia będą przynajmniej
dwa tytuły - najnowsza gra Łukasza Woźniaka “Wookiego” oraz osadzona w klimacie blokowisk lat 90-tych gra
Królowie Osiedli! Ale szykujemy też dla Was kilka niespodzianek...

Stół 1 ________________________________
Piątek i sobota
Valhalla
Gra karciana z elementem kościanym, w której wikingowie walczą o chwałę w ostatecznej bitwie. Szybka, dynamiczna, emocjonująca i klimatyczna gra z nowym podejściem do walki.

TURNIEJE

TURNIEJE
SOBOTA

Misz Masz

Rebel
Godzina: 12:00-12:50 •Sala: GamesRoom
Miszmasz! to niesamowicie dynamiczna gra imprezowa,
za której powstanie odpowiada Thomas Vuarchex - jeden
z twórców bijącej rekordy popularności gry zręcznościowej Jungle Speed. W swoim najnowszym dziele wprowadził kilka
zmian, które jeszcze usprawniają rozgrywkę.
Naszym celem jest zebranie pięciu par identycznych kart.
Początkowo z łatwością znajdujemy pasujące wzory. Jednak
z czasem wyłożonych kart jest coraz więcej, a że wszystkie
one biorą udział w grze, to przyglądamy się stołowi z rosnącym skupieniem i napięciem!.

2-4 graczy
30-45 minut gry
Wydawca: Go On Board
Autor: Łukasz Woźniak

Sobota i niedziela
Królowie Osiedli
Wyobraź sobie nostalgiczne lata 90. i ciągłą walkę na
osiedlach o to, kto jest ważniejszy. Masz szansę wcielenia się w jedną z ekip królujących na osiedlach polskich
miast. Zasady są proste - zdobądź panowanie, obroń
osiedla albo zaatakuj osiedla innych graczy, aby zdobyć
przewagę!
W pudełku znajdziesz cztery unikalne talie ekip (każda po
36 kart), cztery rozkładane plansze osiedli, planszę centralną oraz całą masę żetonów i instrukcję.
Początkujący czy zaawansowany miłośnik gier planszowych - nie ma tu reguły. Królowie Osiedli to gra stworzona dla każdego, kto lubi gry planszowe w towarzystwie.
A jeśli spodobają Ci się Królowie Osiedli, wesprzyj nas:
wspieram.to/krolowieosiedli
Ilość graczy: 2-4
Czas rozgrywki: 20-40 minut
Wydawca: brak
Autorzy: Łukasz Sobera, Maciej Zaręba

Games Factory
Godzina: 12:00-13:50 • Sala: Turniejowa
Kingdomino to wspaniała gra taktyczno - strategiczna dla całej rodziny, bazująca na mechanice domino, w której gracze
tworzą królestwo wokół swojego zamku za pomocą kolorowych kafli, które pasują do siebie jedną z części. W trakcie
rozgrywki będziemy dbać, by nasze królestwo nie było zbyt
małe, lecz także, by nie rozrosło się ponad miarę oraz stawiać
na tak powstałej planszy specjalne budynki!

Eliminacje do Mistrzostw Polski w „Potwory w Tokio”.

EGMONT
Godzina: 13:00-14:50 • Sala: GamesRoom
Eliminacje do Mistrzostw Polski. Każdy uczestnik otrzyma
kartę promocyjną, a najlepsi nagrody planszówkowe. Zwycięzca eliminacji zostanie zaproszony do rozgrywek finałowych. „Potwory w Tokio” to międzynarodowy bestseller. Gra
zdobyła liczne nagrody, w tym prestiżowy tytuł „Gra Roku
2014”.

NIEDZIELA

Star Realms

Turniej: Ograj Kumpli w Munchkina!

Black Monk Games
Godzina: 16:00-18:50 • Sala: GamesRoom
Grasz w Munchkina tydzień, jeden dzień, a może dopiero
planujesz nauczyć się grać? Powinieneś wziąć udział w turnieju w Munchkina! Nauka gry na stoisku Black Monk Games. Przyjdź i poznaj tę przygodową grę karcianą, w której
zabijasz potwory, zdobywasz poziomy i wbijasz nóż w plecy
kolegom z drużyny.

Wojnacja

Turniej Kingdomino

Stół 2 ________________________________

Każdy gracz kieruje potwornym mutantem, szalonym robotem lub wstrętnym kosmitą w walce o dominację nad Tokio.
Rzucaj kostkami i wybierz swoją strategię. Czy zaatakujesz
przeciwników? Wyleczysz swoje rany? A może rozwiniesz
swojego potwora? Wygryź sobie drogę do zwycięstwa i zostań królem Tokio!
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DW
Godzina: 17:00-18:50 • Sala: Turniejowa
Opis: Druga edycja Wojnacji to gra udowadniająca, że bitewniaki mogą dawać olbrzymie możliwości także bez wielotomowych podręczników, errat czy tysięcy złotych inwestycji. Oparte na kartach jednostek zasady pozwolą wejść
w grę niemal z marszu, a zoptymalizowana mechanika mieści
w pięćdziesięciu minutach rozgrywki solidną dawkę taktyki,
decyzyjności i realizmu. Wojnacja wciąga nie tylko dynamiką,
przejrzystością zasad czy nieustającym wsparciem twórców,
ale także olbrzymimi możliwościami kolekcjonerskimi.

Takenoko

Rebel
Godzina: 17:00-20:50 • Sala: GamesRoom
Takenoko jest niebanalną grą o stosunkowo prostych zasadach, w którą można grać w dowolnym gronie. Tematyka
poruszona w grze oraz pierwszorzędne wykonanie elementów sprawiają, że obcowanie z tą pozycją jest niezwykle miłe
i przyjazne dla oka. W grę można grać już z dziećmi w wieku
8 lat, ale z doświadczenia wiemy, że przy pomocy rodziców
świetnie radzą sobie z nią także 6 latki.

Games Factory
Godzina: 12:00-13:50 • Sala: GamesRoom
Star Realms to karciana gra bitewna oparta na mechanice
rozbudowy talii. Jej twórcami są profesjonalni gracze Magic:
the Gathering - Darwin Kastle i Rob Dougherty. Ich dzieło łączy w sobie emocje płynące z interakcji, typowe dla klasycznych karcianych gier kolekcjonerskich, z frajdą budowania
własnej talii obecną w ekonomicznych grach deckbuildingowych.

Ice Cool

Rebel
Godzina: 14:00-14:50 • Sala: GamesRoom
W przezabawnej „pstrykance” IceCool będziecie ścigać się
po korytarzach i klasach zaśnieżonej szkoły, starając się zebrać po drodze jak najwięcej smakowitych ryb dla Waszych
pingwinków. Uważajcie na woźnego, który zrobi wszystko,
żeby Was zatrzymać!

Turniej: Vudu - Niech tańczą, jak im zagrasz!

Black Monk Games
Godzina: 14:00-15:50 • Sala: GamesRoom
Zło, szatan, mroczny okultyzm – to tylko niektóre rzeczy, których nie znajdziecie w nowej, szalonej grze od wydawnictwa
Black Monk! Znajdziecie za to mnóstwo zabawy, dziesiątki
sposobów na uprzykrzanie życia swoim przeciwnikom i prowadzenie strategicznej rozgrywki. Bardzo przystępne zasady
i dynamiczna rozgrywka nie pozwolą nikomu się nudzić!
Nauka gry prowadzona jest na stoisku Black Monk Games,
zapraszamy!

UWAGA!!!
SALA TURNIEJOWA ZNAJDUJE SIĘ W OBRĘBIE STOŁÓWKI
W BUDYNKU SZKOŁY !!! TURNIEJE OZACZONE JAKO GAMES
ROOM ODBYWAJA SIĘ NA STOŁACH TURIEJOWYCH W STREFIE
POKAZOWEJ W GAMES ROOMIE!!! INFORMACJE O TURNIEJACH NA STOISKACH WYDAWCÓW!!!
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SOBOTA

Pół beczki prochu i trzy czwarte betoniarki

Jacek XaneX Olejnik - Stowarzyszenie Antykonwent
Rafineria
Godzina: 14:00-15:50 • Sala: Larp
Przygotowanie: Brak
Larp przyjazny początkującym
Ograniczenie wiekowe: Brak
Federacja Apallachów nie ma ostatnio łatwo. Tutaj
atakują mutanty, tutaj moloch i jeszcze w tle jest
zdrada Nowego Jorku. Czego potrzeba w tej pięknej
mieszance? Ni mniej, ni więcej, a wizji chłopskiego
buntu. Wśród najmniej znaczących frustracja rośnie
i trzeba coś z nią zrobić. W końcu wymagają tego gubernie obok!

The Last Hour

Marco Grimuar - LubLarp
Godzina: 16:00-19:50 • Sala: Larp
Przygotowanie: Brak
Larp przyjazny początkującym
Ograniczenie wiekowe: 16+
Najpierw nas najechali. Nie mogąc się bronić, poddaliśmy się. Zabrali nasze jedzenie, naszą wolność,
naszych przyjaciół i rodziny... Zaczęliśmy stawiać
opór. Najpierw bronią, potem bombami, położyliśmy
swoje życia na szali. Przez lata walczyliśmy w tajemnicy. Dzisiaj nadszedł czas, by oddać życie za to, w co
wierzyliśmy.
Opowieść o bojownikach o wolność, ich walce o sprawę i oczekiwaniu na egzekucję. Nie będzie szczęśliwego zakończenia. Gra typu play to lose, przyjazna dla
początkujących i graczy nastawionych na immersję.

Ultimatum de Montalbe’a

Jakub Zapała - Ekipa Dziedzictwa Imperium
Godzina: 20:00-23:50 • Sala: RPG 3
Przygotowanie: Mile widziane, choć nie wymagane,
znajomość świata i elementy strojów.
Ograniczenie wiekowe: 16+
Opis: Ważne interesy zmusiły księcia Vincenta z Avignionet do odwiedzenia portu w Cassai. Spór między
możnymi miasta musi jednak poczekać. Pojawiły się
ważniejsze sprawy. Oto na naradę przybywa niespodziewanie generał Richard de Montalbe. Nie powin-

no go tu być. Jego zadaniem jest obrona wschodnich
rubieży księstwa. Pojawienie się tu generała oznacza tylko jedno: niepohamowaną żądzę władzy. To
nie może skończyć się dobrze.

Larp piracki - Po burzy

Ktulu i DW - Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai
Godzina: 20:00-22:50 • Sala: Larp
Przygotowanie: Brak
Larp przyjazny początkującym
Ograniczenie wiekowe: 14+
Pirackie życie pełne jest zwrotów akcji. Jednego dnia
przymiera się głodem, innego pije rum z czaszek wrogów. Tym razem coś poszło nie tak. Pułapka, w jaką
wpłynęły trzy świetnie przygotowane statki i załogi
nie mogła być przypadkiem. Szczęśliwie dla wszystkich z Was dzięki umiejętnościom kapitanów i poświęceniu załóg mogliście spróbować ucieczki jednym ze statków. Teraz, w bezwietrzną i mglistą noc,
możecie tylko zgadywać, czy i jak daleko udało Wam
się umknąć pogoni. Nie mogąc uciekać i nie chcąc ryzykować, zebraliście się więc w tajemnicy przed załogą, by ustalić nie tylko możliwe plany działania, ale
i to, jak bardzo przypadkowa była pułapka, w którą
wpadliście.

Świergot nowiu

Cris, Wenderlich, Plusz, Nico
Godzina: 20:00-00:50 • Sala: Planszowa
Przygotowanie: Brak
Larp przyjazny początkującym
Ograniczenie wiekowe: 18+
Wilkołaczy wiec przyciągnie większość watah Mazowsza, a także część Garou z innych regionów Europy. Starszyzna oraz pozostali opiekunowie kampinoskiego Caernu pragną dopełnić świętą obrzędowość
demonstracyjnym sądem na Wznoszącym Cienie Fiannie, którego trawiąca nieortodoksyjność zbliżyła
do upadku ciała i duszy. Intensyfikująca się sytuacja
w Warszawie zmusi wojowników Gai do omówienia
kwestii Wampirów.
O tempie realizowanej psychodramy decydować
będą poszczególne etapy obrzędu. Gracze będą mieli
okazję wcielić się nie tylko w postacie Garou, ale także krewniaków, których obecność została zaznaczona
przez starszyznę. Dodatkowo sąd na Wznoszącym

Cienie przeplatany będzie z przesłuchaniem. W nastroje wmieszały się również gorzkie wydarzenia ostatnia bitwa zabrała dwóch odważnych z plemion
Fianna oraz Pomiotu Fenrisa. Niewątpliwie pożegnanie poległych wpłynie na przebieg wiecu, tym
bardziej, że dwaj męczennicy ocieplali relacje między
plemionami. Pomimo cierpkiego tła, planowany rytuał przejścia dla szczeniąt zapowiada ucztę, zabawę
i hulankę, gdzie łzy można wymieszać ze słodyczą
opowieści i miodu.

9
Legenda:
wulgarny język
odgrywanie scen przemocy
w grze pojawia się tematyka dyskryminacji lub wykorzystania
odgrywanie scen seksu przy udziale mechaniki wprowadzonej przez MG
gra porusza tematykę uzależnień

NIEDZIELA

Wybory w Old Sarum

Przemysław Matuszewicz - Koło Fantastyki i Gier UW
Godzina: 12:00-14:50 • Sala: Larp
Przygotowanie: Brak
Larp przyjazny początkującym
Ograniczenie wiekowe: 14+
W 1801 roku angielskie miasteczko Old Sarum było
bezludną kupą kamieni, i to od dwustu lat. Ale ponieważ okręgi wyborcze nie były zmieniane od jeszcze dłuższego czasu, kilkanaście osób posiadających
majątki na terenie byłego miasta mogło wybrać aż
dwóch posłów do Izby Gmin. Wyniki były najczęściej
dobrze znane wszystkim zainteresowanym przed wyborami, choć zdarzały się niespodzianki. Interesy partii i koterii, zobowiązania wobec rodziny i przyjaciół
oraz osobiste ideały często stały w sprzeczności.

w grze pojawia się hazard
gra porusza tematykę religijną
w grze pojawiają się elementy straszne lub obrzydliwe
tylko dla pełnoletnich
no touch (nie są dopuszczalne żadne formy interakcji
fizycznej)
no pain (dopuszczalny jest wyłącznie dotyk, który nie powoduje dyskomfortu u innego gracza)
fulltouch (dopuszczalny jest dotyk w każdej formie, w tym
przemoc bezpośrednia i zachowania o charakterze seksualnym)
wymagane stroje
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Punkt RPG Info

Punkt RPG Info to miejsce, w którym dowiecie się o wszystkim, co związane z sesjami na naszym konwencie. Rejestrujemy tam spotkania i przydzielamy miejsca na sesje. W RPG Info
można zgłosić sesję już w czasie trwania konwentu, poszukać
graczy i mistrzów.
W Punkcie RPG Info Mistrz Gry może:
• wywiesić ogłoszenie o nadchodzącej sesji (formularze dostępne są na miejscu)
• otrzymać odpowiednio przygotowane miejsce do gry
• zarejestrować się w Konwentowej Bazie MG
• poprosić o pomoc w poszukaniu graczy
• dowiedzieć się, na jakie systemy jest obecnie zapotrzebowanie wśród graczy
• uzyskać informacje na temat atrakcji w bloku RPG
W Punkcie RPG Info Gracz może:
• wywiesić informację o poszukiwaniu drużyny (formularze dostępne są na miejscu)
• poprosić o pomoc w poszukaniu MG i drużyny
• otrzymać informacje na temat podstaw RPG (mile widziani
wszyscy początkujący!)
• uzyskać informacje na temat nadchodzących sesji
• zarejestrować się w Konwentowej Bazie Graczy
• otrzymać informacje na temat atrakcji w bloku RPG

GRAMY!Express to stare, dobrze znane GRAMY! w skróconej,
dwuetapowej formule. Z konkursu usunięto półfinał, aby z powodzeniem można było przeprowadzić go podczas krótkiego konwentu.
Dlaczego GRAMY! ?
Konkurs na najlepszego gracza narodził się na pierwszej edycji konwentu ConQuest w roku 2003 i od razu zdobył sporą popularność.
Od tamtej pory odbywał się nieprzerwanie aż do 2012 roku.
U kogo GRAMY! ?
Tradycyjnie do prowadzenia sesji w konkursie zapraszani są Mistrzynie i Mistrzowie Gry, którzy cieszą się uznaniem. Niektórych
już znacie, inni pojawią się u nas po raz pierwszy. Czasem ich sława
jest ogólnokrajowa, czasem lokalna, ale zawsze są to sprawdzeni,
znający się na rzeczy ludzie, których sesje przeszły do legendy. Nikomu innemu nie powierzylibyśmy odpowiedzialnej funkcji sędziego – w konkursie GRAMY! to Mistrzowie decydują o zwycięzcach.
W co GRAMY! ?
Pozostawiamy MG dowolność w wyborze systemu gry, mechaniki,
sposobu prowadzenia itp. Gracze muszą się dostosować do wymagań. Jeżeli na sesji pojawi sie Gracz, który nie zna systemu, w który
przyjdzie mu za chwilę zagrać, MG w skrócie przybliży mu, o co
chodzi, ale nie ponosi odpowiedzialności za to, że Gracz systemu
nie zna. Dobry Gracz powinien odnaleźć się w każdej sytuacji, nawet grając po raz pierwszy w daną grę.
Z kim GRAMY! ?
Nie istnieją przeciwwskazania, aby (już po losowaniu, kto i u kogo
zagra) Gracze mogli spotkać się z MG, który będzie im prowadził.
Turniej turniejem, ale wszyscy chcą sie dobrze bawić i MG ma prawo ustalić ze swoją przyszłą drużyną szczegóły, poprosić o przygotowanie się do sesji itp. Nie ma natomiast możliwości wymienienia
się miejscem z graczem z innej drużyny.

GRANIE NA ŻĄDANIE!
RPG 1
Sobota
Godzina 11 - 23
Granie na żądanie! Przyjdź i spróbuj niczym nieograniczonej zabawy, jaką jest RPG. Razem z innymi stwórz własną
opowieść, niczym scenariusz wymarzonego filmu. A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że potrzebujesz wyłącznie swojej wyobraźni - resztę zapewnimy my i nasi
dzielni Prowadzący, którzy w godzinę lub dwie pokażą Ci
niezwykłe światy, których nie będziesz chcieć opuścić!
Jeśli jesteś doświadczonym graczem dla którego akurat nie
ma sesji także zapraszamy. Granie na żądanie to okazja na
poznanie nowych systemów, takich jak Numenera, Fiasco
(tak! RPG bez Mistrza Gry też jest możliwe!), One Quiet Year,
Dragon World, Dungeon World... i kilka niespodziankowych
settingów. Na Zjavie nie ma miejsca na nudę, jest za to Granie na żądanie!

Czy wszyscy GRAMY! ?
Zjava, jak każdy konwent, jest wydarzeniem ograniczonym w czasie
i przestrzeni. Siłą rzeczy Gramy!Express nie może przyjąć dowolnej
liczby chętnych. Żeby zapewnić Graczom i Mistrzom Gry optymalne warunki, liczba uczestników nie przekroczy 19 osób.
Jak zgłosić się do turnieju?
Jeżeli chcesz wziąć udział w tegorocznej edycji GRAMY!Express,
przyjdź w sobotę o godzinie 11:30 do punktu RPG Info na losowanie do drużyn. Zgłoś się do organizatorów konkursu.
Jak GRAMY! ?
Sesje są zamknięte – w salach będą tylko gracze i MG. To ma być
również dobra zabawa, więc nie chcemy, aby cokolwiek rozpraszało grających. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji i finału.
Oba etapy odbywają się w sobotę.
Gdzie GRAMY! ?
GRAMY! oczywiście na Zjavie, w specjalnie na ten cel zarezerwowanych salach. Mistrzom Gry zapewniamy odizolowanie od zgiełku
konwentu.
O co GRAMY! ?
GRAMY! to przede wszystkim zabawa, ale finaliści konkursu mogą
liczyć na nagrody ufundowane przez konwent goszczący, czyli Zjavę. Zwycięzca otrzyma również specjalnie przygotowany dyplom.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu Gramy można otrzymać w punkcie RPG Info.

Celem Fundacji Anikar jest działalność ratownicza i wszechstronne działanie na rzecz
poprawy stanu zdrowia – ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i ich rehabilitacji,
w tym rehabilitacji naturalnej i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Ponadto działalność na rzecz promocji zdrowia, edukacji i profilaktyki zdrowotnej. Na konwencie
zapewniamy bezpieczeństwo oraz pomoc medyczną i przedmedyczną.

www.anikar.pl
Zapraszamy w trakcie Zjavy na zajęcia otwarte
z pierwszej pomocy – szkolenie przy stanowisku wyposażonym w fantomy, automatyczne defibrylatory
i inny sprzęt pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się
w formie prezentacji przez instruktorów dla zainteresowanych osób. Zapraszamy na sleeproom do specjalnie oznaczonej strefy.

Fundacja Anikar, zapewniająca nam nieodpłatnie bezpieczeństwo na Zjavie, sama teraz
potrzebuje Waszej pomocy – dla syna swojego
wolontariusza. W sobotę 20.01 w godzinach
12:00-18:00 odbędzie się rekrutacja dawców
szpiku dla Mateusza.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby pełnoletnie –
na miejscu będą z nami pracownicy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, którzy od osób
chętnych pobiorą próbki i poproszą o wypełnienie
ankiety.
Akcję dla Mateusza organizują wspólnie Fundacja
Anikar i Ośrodek Dawców Szpiku Instytut Hematologii
i Transfuzjologii w Warszawie przy współpracy Avangardy i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388.
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Prelekcje / Konkursy

PIĄTEK
18:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Feminizm japońskich bohaterek popkultury - spojrzenie etyki
cnoty
Lasaira
Godzina: 18:00-18:50 • Sala: Program 1
W japońskiej popkulturze wizualnej (i nie tylko) spotykamy wiele bohaterek, które mogłyby posłużyć za wzór postępowania dla
osób o poglądach feministycznych lub zbliżonych do feministycznych koncepcji. Przyjrzymy się im po kolei - od energicznych i stereotypowych wręcz tsundere, przez bohaterki reprezentujące role
niejednoznacznie kobiece i postacie płciowo niejednorodne czy
też non-binary, do niebezpiecznych kobiet-zabójczyń. Spojrzymy
na wszystko z punktu widzenia etyki cnoty i zastanowimy się następnie, co dane feministyczne sposoby przedstawiania kobiet
mogą w sobie zawierać - i jakie cnoty reprezentują oraz jakie
wartości i ich systemy mogą czytelnikom przedstawiać. Spojrzymy
także na praktyczne aspekty funkcjonowania popkulturowego feminizmu bohaterek japońskich w dzisiejszym świecie.
19:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Paranoia - najlepsza gra fabularna
Marcin “Seji” Segit
Godzina: 19:00-19:50 • Sala: Program 1
Dlaczego „Paranoia” to najlepsza gra fabularna? Ponieważ tak
twierdzi Komputer. Komputer jest nieomylny. Komputer jest doskonały. Chwała Komputerowi! Oczywiście są tacy, którym się to
nie podoba, na przykład [ocenzurowane], [ocenzurowane] oraz
[usunięte ze względów bezpieczeństwa]. Na szczęście na ich drodze stoją dzielni Rozprawiacze. Jak do nich dołączyć? Wystarczy
wypełnić formularz aplikacyjny A-Z-14/31C oraz [$brak_połączenia_z_bazą_danych] i gotowe!
I want to believe - czyli obcy w RPG
Aleksander „Złotówa” Kowaliński - Stowarzyszenie „Avangarda”
Godzina: 19:00-20:50 • Sala: Program 2
Kosmici są nieodłącznym elementem science-fiction - pojawiają
się w filmach, książkach i grach (w tym w RPG). Stanowią bardzo
popularny motyw, jeden z bodaj najbardziej charakterystycznych.
Istnieją zarówno w scenerii dalekiej przyszłości, jak i w egzotycznym połączeniu z kowbojami. W czasie prelekcji skupimy się na ich
obecności w realiach nam współczesnych. „Z archiwum X”, „Bliskie
spotkania trzeciego stopnia”, kilka innych filmów oraz trochę literatury i materiałów internetowych będą nam towarzyszyły w próbie
przełożenia motywów obcych na wątki fabularne, które można wykorzystywać na sesjach. Jeśli uważasz, że „truth is out there” - ta
prelekcja jest dla Ciebie.
20:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Do czego służy system RPG?
Grzegorz (Driden) Lewandowski
Godzina: 20:00-20:50 • Sala: Program 1
Wydawałoby się, że nie ma wiele prostszych kwestii w temacie
RPG niż system. Jednak z czasem narosło wokół niego wiele dyskusji. Grać całkowicie zgodnie z zasadami czy można trochę zmodyfikować? Trzymać się jednego, jak już się spodoba, czy próbować
coraz to nowych? A może po prostu grać bez systemu? Najwyższy
czas to trochę uporządkować. Bo do czego, tak naprawdę, służy
nam system w RPG?

Prelekcje / Konkursy
21:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cthulhu Dark - horror podnosi łeb
Radosław Ganczarek
Godzina: 21:00-21:50 • Sala: Program 1
Opowiem Wam, dlaczego Cthulhu Dark jest takie fajne i co zawiera
jego Kickstarterowa edycja.
Star Trek: Discovery – czy to koniec Star Treka, jakiego znamy?
Paweł „fluor” Dąbrowski - Stowarzyszenie TrekSfera
Godzina: 21:00-21:50 • Sala: Program 2
Nowy serial z uniwersum Star Treka wzbudził spore kontrowersje
w gronie fanów – u jednych wywołuje zachwyt, w innych wzbudza
jak najgorsze odczucia. Podczas krótkiej prelekcji zastanowimy się,
jaki jest kontekst serialu i jego umocowanie w uniwersum, a także
omówimy najczęściej występujące argumenty przeciwników i zwolenników.
22:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Z łukiem przez rpgi...
DW - Płocki Klub Fantastyki Elgalh’ai
Godzina: 22:00-22:50 • Sala: Program 1
Kilka słów o realistycznym spojrzeniu na łucznictwo i jego eksploatację w growej fantastyce. Będzie więc o samej broni, jej możliwościach, wykonaniu, użytkowaniu i związanych z nią mitach. Czyli
o tym, jak utrudnić sobie życie i świetnie się przy tym bawić.
Obowiązkowa prelekcja dla wszystkich erpegowych łuczników, którzy chcieliby odrobinę lepiej wczuć się w swoje role, poznać ich
realne przewagi i ograniczenia… oraz mistrzów gry, planujących
wnieść nieco strzeleckiego realizmu do swoich przygód.

SOBOTA
10:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bohaterowie i Prawo
AGrzes
Godzina: 10:00-10:50 • Sala: Program 1
Większość bohaterów RPG prędzej czy później wejdzie w konflikt
z prawem. Prelekcja o tym, jak będąc mistrzem gry się do tego
przygotować, aby reakcja była przemyślana i konsekwentna. Oraz
trochę pomysłów na to, jak wykorzystywać prawo do urozmaicenia
sesji.
Groza po włosku, czyli tajemnica kina giallo
Błażej „Błarz” Grygiel - Graj Kolektyw
Godzina: 10:00-10:50 • Sala: Program 2
Błarz opowie (i pokaże!) Wam fenomen włoskiej grozy, która zainspirowała amerykańskich twórców slasherów.
Walcz i morduj
Mactator
Godzina: 10:00-11:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
„To ja go tnę! Ostrze mojej partyzany przebija się przez napierśnik
i zanurza się w brzuch wroga, zanim ten eksploduje kipielą krwi,
skrawków pancerza i wnętrzności. Bełt ze świstem trafia mężczyznę w osłoniętą misiurką głowę. Iskrząc niczym zamek broni
ognistej, rykoszetuje i wbija się w drewno wrót zajazdu. Orkowy
mag tka arkana zakrwawionymi rękoma. Z błyskiem węgorza elektrycznego, skry ruszają na oślep przed siebie. Piszczą w euforii,
wypalając się wśród strug. Ocean mroku przeobraził się w kurtynę

błękitnych ogników, skaczących od kropli do kropli. Umiałbyś ich
pokonać?”
Dowiedz się, jak pięknie opisywać na warsztatach z mordu i flaków.
11:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
20 lat Quentina: The Best Of
Witold „Squid” Krawczyk - Kapituła Quentina
Godzina: 11:00-11:50 • Sala: Program 1
W tym roku Quentin, konkurs na na najlepszą przygodę do RPG,
kończy 20 lat! Z tej okazji opowiem o kilku z najciekawszych
i najniezwyklejszych scenariuszach, które przysłano na konkurs
od 1999 roku. Będzie dużo spoilerów i dużo inspiracji.
Kiedy Disney próbował straszyć... czyli horrory z wytwórni Walt
Disney Pictures
Merry - Graj Kolektyw
Godzina: 11:00-11:50 • Sala: Program 2
Filmy produkowane przez wytwórnię Walta Disneya niezmiennie
kojarzą się widzom z najsłynniejszymi bajkami dla dzieci, na których wychowały się całe pokolenia. Patrząc jednak na czarne charaktery w powyższych produkcjach, możemy niekiedy odnieść wrażenie, że bardzo niewiele brakuje im do kreacji rodem z gatunku
horror – Cruella DeMon (101 Dalmatyńczyków, 1961) straszy już
samym imieniem. W latach 1975-1985 wytwórnia Walta Disneya
postanowiła poeksperymentować z nowym gatunkiem, chcąc rozszerzyć repertuar dla nieco starszej widowni, przede wszystkim
młodzieży. Powyższa dekada była zatem świadkiem takich produkcji jak Czarna Dziura (1979), Obserwator (1980), Coś Paskudnego
Tu Nadchodzi (1983) czy Pan Boogedy (1986). Na prelekcji pogadamy o tej mniej znanej stronie Disneya i zastanowimy się, jak ugryźć
ten temat od strony RPGowej :)
Gamifikacja w domu i zagrodzie
Marek Golonka
Godzina: 11:00-12:50 • Sala: Planszowa
Gamifikacja, czasami zwana grywalizacją, to sposób na uczynienie
rozmaitych czynności bardziej atrakcyjnymi za pomocą rozwiązań
znanych z gier - punktów, odznak, zadań, nagród, wielkich historii
o ratowaniu świata... Gamifikacja jest stosowana (z lepszym lub
gorszym skutkiem) w wielu firmach, instytucjach i korporacjach,
ale każdy człowiek może przygotować dla siebie indywidualny program tego rodzaju.
Na warsztatach opowiem o sposobach projektowania rozwiązań gamifikacyjnych i dam Wam możliwość stworzenia dla siebie
prostego planu gamifikacji. Będziecie mogli posłuchać o tym, jak
różnorodna to dziedzina, i postaramy się znaleźć taką formę gamifikacji, która będzie dla każdego i każdej z Was prawdziwą pomocą.
12:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Konkurs wiedzy Firefly/Serenity
Biedronka i Driden
Godzina: 12:00-12:50 • Sala: Program 1
Jak dobrze pamiętasz jeden z najbardziej kultowych seriali sf?
Przyjdź i się przekonaj.
Dark Age of Sigmar
Witold „Squid” Krawczyk - Kapituła Quentina
Godzina: 12:00-12:50 • Sala: Program 2
Warhammer Fantasy Battle nie jest już wydawany, a Stary Świat został zniszczony. Nowa gra Games Workshop, Warhammer: Age of
Sigmar, kojarzy się ze wszechobecnymi złoto-niebieskimi Ziemnymi
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Marines. Jednak do walki o mroczny klimat Warhammera stanęła
grupa modelarzy z nieformalnego ruchu Dark Age of Sigmar.
Przyjdź na prelekcję i przekonaj się, że Dziewięć Światów Sigmara może być równie groźne i niesamowite, jak Stary Świat (albo
gry z serii Dark Souls, albo surrealistyczne malarstwo). Opowiem
o świecie Mrocznego Wieku Sigmara i pokażę mnóstwo niezwykłych, pięknych i strasznych figurek.
Powrót do RPG (po długiej przerwie)
kuglarz
Godzina: 12:00-12:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Nie oszukujmy się. Najlepsze lata na granie w RPG to okres szkoły
średniej i studiów. Potem prawie każdy z nas trafia do czarnej dziury codziennych obowiązków, kariery, potomstwa, małżeństwa i innych superważnych spraw. Zaczynamy coraz rzadziej grać, czasem
mijają miesiące między sesjami, a bywa, że i lata. Forma mistrzowania spada, granie jednostrzałów szybko się nudzi, aż wreszcie
łapiemy się na tym, że kupujemy więcej podręczników do RPG niż
gramy sesji. Też przez to przeszedłem. Na szczęście, czarna dziura
potrafi mieć swój koniec. Zwłaszcza w dobie Internetu i ciekawych
narzędzi do grania online. Co prawda sam wirtualny stół to tylko
pomoc, która nie zastąpi pewnych zasad grania „po trzydziestce”,
które gwarantują sesję tydzień w tydzień. Będzie dużo o dyscyplinie, twardych regułach, sztywnych ramach czasowych i nie oglądaniu się na „stare dobre czasy”. Przyjdźcie i dowiedzcie się, jak
wrócić do RPG-owej formy w ciągu jednego kwartału.
Trening bronią bezpieczną
Mariusz „Arius” Kur - Warszawskie Niezależne Bractwo Larpowe
OFENSYWA
Godzina: 12:00-12:50 • Sala: Pokazy
Pragniesz sprawdzić swoje umiejętności władania bronią bezpieczną, a może chcesz się nauczyć wszystkiego od podstaw? Może
wolisz się tylko rozruszać? Wpadnij do nas na trening: rozgrzewka,
technika, zabawa. Duża dawka ćwiczeń i humoru.
13:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Konkurs wiedzy o istotach z folkloru słowiańskiego
Biedronka
Godzina: 13:00-13:50 • Sala: Program 1
Czy wiesz, czym jest ażdacha? Jak odczarować Złotą Kaczkę?
Przyjdź i sprawdź swoją wiedzę!
Anatomia ras fantasy a historyczne techniki walki bronią średniowieczną
Adrian Niks
Godzina: 13:00-13:50 • Sala: Program 2
Spróbujemy spojrzeć przez pryzmat praw biologii na rasy fantasy
z takich uniwersów jak LOTR, Warhammer i D&D i zastanowimy
się, jaki rodzaj broni i styl walki najbardziej by pasował do danej
rasy.
Trolluję, więc jestem, czyli o złych graczach
Samael
Godzina: 13:00-13:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Gracze mogą popełniać błędy. A co, jeżeli chcą zrobić ich więcej?
Przyjdź, by dowiedzieć się, jak zniszczyć scenariusz Mistrzowi Gry,
stłamsić pozostałych graczy i pozostać samemu na placu boju!
Ewentualnie samemu w innym miejscu, gdzie zazwyczaj graliście.
Wszystkie podane przykłady oparte na doświadczeniach własnych
i ludzi, z którymi już nie gram.

14

Prelekcje / Konkursy

Czy dobra gra to dobry produkt sprzedażowy?
Paweł „PabloGra” Kurnatowski
Godzina: 13:00-13:50 • Sala: Planszowa
Czy zastanawialiście się, dlaczego pewne gry wychodzą na rynek, widać je wszędzie, a Wam nie przypadły do gustu? Dlaczego
czasem wychodzą gnioty, a fajne gry przechodzą mimochodem?
Na tej prelekcji porozmawiamy i rozłożymy na części, jakie gry
i dlaczego są wydawane. Pomówimy o tym, co musi mieć gra, by
być dobrym produktem sprzedażowym.
14:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Porozmawiajmy o RPG - panel
Moderatorzy: Jakub “Arathi” Nowosad, Marcin “Seji” Segit
Godzina: 14:00-15:50 • Sala: Program 1
Otwarta dla wszystkich dyskusja o polskim rynku gier fabularnych,
grach i graczach, naszych potrzebach, obawach i marzeniach. Porozmawiajmy o tym, co nas cieszy, co wkurza i co chcielibyśmy
zmienić, zobaczyć, zrobić. Każdy może zabrać głos, zapraszamy!
Czas Oświeconych: wprowadzenie do kampanii w Dwory Końca
Świata
Jakub Zapała - Dwory Końca Świata
Godzina: 14:00-14:50 • Sala: Program 2
Czas Oświeconych to kampania otwierająca pierwszy sezon Dworów Końca Świata: Imperium Podzielonego. Na tej prelekcji dowiecie się więcej o tej inicjatywie, jak zagrać i co z tego wyniknie.
Zbyt długo w Imperium trwał pokój. Groźne siły podnoszą głowy,
by zakończyć ten stan rzeczy. Potężny spisek Oświeconych oplata
wszystkie krainy ludzi. Bezwzględni manipulatorzy zdecydowali,
że nadszedł czas chaosu. Oto wprowadzają w życie plan, który zatrzęsie w posadach światem ludzi. Nie wszystko jest jednak stracone. W każdej z krain lokalne frakcje i tajne stowarzyszenia dostrzegły już machinacje Oświeconych i gotowe są stanąć przeciw nim.
Czy uda się powstrzymać siły, które zostały już wprawione w ruch?
Jak napisać złą historię postaci
Mactator & Samael
Godzina: 14:00-15:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Jeszcze jedna prelekcja o historii postaci. Truizmy i wulgaryzmy
podlane soczystym sosem najwyśmienitszej wiedzy Ligi Złych Mistrzów Gry. Po godzinnej rozgrzewce zostaniecie zmuszeni do szybkiego, własnoręcznego napisania trzech historii w oparciu o sprawdzone patenty. Wasi bohaterowie już nigdy nie będą tacy sami...
Przegląd planszówek ze świata Star Treka
Paweł „fluor” Dąbrowski - Stowarzyszenie TrekSfera
Godzina: 14:00-14:50 • Sala: Planszowa
Krótki rys historyczny i przegląd dostępnych na rynku planszówek
z uniwersum Star Treka.
Czaszki tuszem, kawą i wybielaczem malowane (warsztaty)
Patrycja „Pat” Wiazowska
Godzina: 14:00-16:50 • Sala: Stołówka
Warsztaty, na których nauczycie się malować i rysować realistyczne czaszki zwierząt ziemskich i fantastycznych nietypowymi
technikami, takimi jak tusz, wybielacz czy kawa. Poznacie tajniki
rysowania z obserwacji, zachowywania proporcji i dodawania cech
fantastycznych w celu wykreowania przykładowej czaszki smoka
czy jednorożca.
UWAGA! Z powodu pracy z substancją żrącą, jaką jest wybielacz,
warsztaty nie są przeznaczone dla osób z problemami oddechowymi oraz dzieci poniżej 14 roku życia.
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15:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Konkurs światodyskowy
Jakub “Erpegis” Osiejewski
Godzina: 15:00-15:50 • Sala: Program 2
Jaki jest numer odznaki Vimesa? Kto nie znosił truskawek? Z czego są trollowe zęby? Jeśli znasz odpowiedzi na te pytania, możesz
wychodzić więcej na świeże powietrze... ale możesz też przyjść
na konkurs wiedzowy ze Świata Dysku. W programie okładki, identyfikacja, inspiracje i historia!
10 przykazań dobrego tłumaczenia zasad gier
Paweł „PabloGra” Kurnatowski
Godzina: 15:00-15:50 • Sala: Planszowa
Tłumaczenie zasad to zawsze trudne zadanie: jeden nie słucha,
drugi zrozumie inaczej, a trzeci stracił zainteresowanie. A wiesz,
że już od pierwszych słów możesz tak zaciekawić gracza, że wpłynie
to na cały odbiór danej gry w jego oczach? Na tej prelekcji przekażę Wam wiedzę, którą nabyłem, prowadząc spotkania z grami
planszowymi, tłumacząc gry osobom całkowicie mi obcym i często
w różnym wieku, a którą zbierałem przez lata pracy w wydawnictwie Rebel.
Targowisko bitzów
Adrian Niks Overwatch
Godzina: 15:00-16:50 • Sala: Games Room
Podobnie jak w zeszłym roku, Zjava jest świętem szalonych konwerterów, więc teraz również będzie można przyjść na targowisko
bitzów! Bitzy to plastikowe części do budowy modeli (główki, nóżki, macki, boltery), np. z Warhammera 40.000. Możesz sprzedać
swoje części, wymienić się na elementy z innymi graczami lub kupić od innego gracza to, czego potrzebujesz.
16:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Graj! Fabułą - Warsztaty tworzenia scenariusza
Włodi, Merry, Błarz - Graj Kolektyw
Godzina: 16:00-17:50 • Sala: Program 1
Warsztaty scenopisarskie oraz trochę teorii tworzenia dobrego
scenariusza do sesji RPG.
Intra, spotlighty i raporty z sesji
Tomasz „kaduceusz” Pudło
Godzina: 16:00-16:50 • Sala: Program 2
Szukasz prostego sposobu na rozpoczynanie sesji? Potrzebujesz
techniki, która pozwoli rzucić więcej światła na przemiany bohaterów graczy? A może zastanawiasz się, czy warto uwieczniać sesje
i jak do tego podejść? O tym wszystkim i więcej opowiem podczas
tej prelekcji.
Sesja detektywistyczna - how to start?
Cellar
Godzina: 16:00-16:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Heroic fantasy. Sci-fi. Cyberpunk. Mhroczność jesienno-gawędowa
Warhammerowa. W to wszystko pewnie już graliście... A co ze starym jak świat rozwiązywaniem zagadek w stylu noir? Inspiracje, historie z sesji, czasopismo „Detektyw”, wszechobecne prochowce,
głos Humphreya Bogarta - to i więcej na prelekcji.
Szukając wydawcy, czyli u kogo wydać swoją grę
Adam Kwapiński
Godzina: 16:00-17:50 • Sala:Planszowa
To, czy Twoja gra odniesie sukces, zależy nie tylko od Ciebie
i od tego, jak dobrą grę zrobiłeś. Ogromny wpływ będzie miał Twój
wydawca. Nadzorowanie prac grafików, ustalenie profilu odbiorcy

czy zbudowanie sieci dystrybucji to rzeczy, na których nie musisz
się znać jako projektant. Ważne, żebyś współpracował z ludźmi,
którzy się na tym znają.
Taniec z wachlarzami bojowymi
Judyta Bulman
Godzina: 16:00-15:50 • Sala: Pokazy
Taniec z wachlarzami bojowymi jest autorską techniką Julii Bui
Ngoc, która powstała w 2003 r. Jest próbą rekonstrukcji oraz reinterpretacji zapomnianej starożytnej techniki tańca Dalekiego
Wschodu. Tworząc ją, czerpała z chińskich sztuk walki (wushu, tai
chi), w których jest wielokrotną mistrzynią, technik tańca klasycznego, które zgłębiała w szkole baletowej oraz elementów tańca
współczesnego i improwizacji.
Judyta Bulman od pięciu lat jest ściśle związana ze Szkołą Tańca
z Wachlarzami Bojowymi Julii Bui-Ngoc, gdzie doskonali technikę
tańca z wachlarzami i improwizacji, oraz ze Szkołą Chińskich Sztuk
Walki Mistrza Nama, w której trenuje wushu oraz tai chi. Z tańcem
związana od ponad dekady. Początkowo szkoliła się w technice
jazzowej oraz tańcu klasycznym, następnie zgłębiała tajniki stylu
modern jazz i tańca współczesnego. I tak, Judyta gra w Legendę
Pięciu Kręgów.
17:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bang! Bang! Tra-ta-ta-ta! Pif! Paf! - czyli broń palna w RPG
Aleksander „Złotówa” Kowaliński - Stowarzyszenie „Avangarda”
Godzina: 17:00-17:50 • Sala: Program 2
Broń palna towarzyszy człowiekowi od setek lat. W czasie prelekcji
opowiem o rodzajach broni palnej, które występowały od początków XX wieku aż do chwili obecnej. Przedstawię podstawowe fakty
na temat działania i używania broni i amunicji, oczywiście w kontekście przydatności na sesji RPG. Zaprezentuję, jak autorzy różnych systemów radzą sobie z przekładaniem rzeczywistości na opis
mechaniczny. Nie będę się zagłębiał w bardzo specjalistyczne zagadnienia, więc zapraszam na prelekcję przede wszystkim laików.
Jeśli chcesz wiedzieć, czym różni się pistolet od rewolweru albo
karabin od strzelby i jak wykorzystać na swoją korzyść te różnice
- albo patrzysz w tabelę broni i nie wiesz, co wybrać - ta prelekcja
jest dla Ciebie.
Skandale i gafy, czyli o tym, jak gramy w Wolsunga
Mactator
Godzina: 17:00-17:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Nadzwyczajni bohaterowie, niepowtarzalny klimat i barwny świat
pełen pomysłów na niezwykłe przygody - czyli fantasy przeniesione
w epokę wiktoriańską i czasy rewolucji przemysłowej. To właśnie
Wolsung - pełna akcji gra fabularna napisana w konwencji, którą
nazywają magicznym steampunkiem.
Omówienie systemu - przedstawienie notabli z pierwszych stron
gazet, bestiariusza idealnego na polowanie, repertuar teatru
w Lyonesse i najważniejszego: jak złapać szelmy i twoich arcywrogów.
18:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Na ratunek Barsawii, czyli Earthdawn wciąż żywy
Monika “Auraya” Czyżowicz
Godzina: 18:00-18:50 • Sala: Program 1
Earthdawn: Przebudzenie Ziemi zdaje się być martwym systemem,
ale czy tak jest? Wyjątkowe połączenie fantasy z post-apo sprawia,
że co rok zyskuje on nowych fanów i wydawane są nowe podręczniki. Przyjdź i przekonaj się, że ED jest także dla Ciebie.
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Nie ogarniam tej kuwety, tyle piasku - Panel dyskusyjny o sandboxach
Xray-Jay
Godzina: 18:00-18:50 • Sala: Program 2
Jeżeli prowadzenie sandboxa bądź scenariusza hybrydowego
(otwarta fabuła) sprawia Ci problemy, to ten panel jest dla Ciebie.
Wymiana doświadczeń mile widziana!
Erpegowe WDŻ
Krzyś
Godzina: 18:00-18:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Erpegi to nie przelewki, erpegi to życie! A do życia trzeba być
wychowanym i przygotowanym! Mistrzu Gry, bierzesz na barki
kawał odpowiedzialności za nowych graczy - to Ty i Twoje granie
wychowa tych żółtodziobów! Jeśli chcesz bez strachu wypuścić ich
w świat, przyjdź na naszą prelekcję, a pokażemy Ci, jak (nie) wychowywać nowych graczy.
Historia nowoczesnych gier planszowych
Paweł „PabloGra” Kurnatowski
Godzina: 18:00-18:50 • Sala: Planszowa
Czy zastanawiałeś się, co było pierwsze: Talisman czy Osadnicy
z Catanu? Która gra tak naprawdę stworzyła to, co możemy teraz
szumnie nazwać “nowoczesnymi grami planszowymi”? Co było
podwaliną do rozwoju branży?
Na tej prelekcji opowiem o podstawach związanych z hobby, rodzajach gier poprzez mechaniki, czym się różnią gry typu euro
od ameritrash, gdzie gra się najwięcej i kto kupuje najwięcej gier.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć o historii swojego hobby, to masz idealną okazję!
19:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poznaj Barsawię: Travar i Kościany Kodeks
Michał “Kosmit” Kosmala - Kosmit Paczy
Godzina: 19:00-19:50 • Sala: Program 1
Travar to jedno z najstarszych miast Barsawii. Jego złote wieże znane są w całej prowincji, a niejeden adept chciałby być Czempionem
w Wielkiej Grze. Okazuje się, że starożytne cywilizacje pozostawiły
po sobie nie tylko Księgi Cierpienia. Zapraszam do poznania historii
Kościanego Kodeksu na prelekcji opartej o nowy podręcznik źródłowy do czwartej edycji RPG Earthdawn pt. „Travar: Miasto Kupców”, czyli pierwszego nowego materiału do ED od lat!
Zostań Mistrzem Gry – to łatwe!
Tomasz “Kaduceusz” Pudło, Marcin “Seji” Segit
Godzina: 19:00-20:50 • Sala: Program 2
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poprowadzić swoją pierwszą sesję lub są Mistrzami Gry od niedawna. Porozmawiamy o tym,
jak się przygotować do prowadzenia, problemach, przeszkodach,
obawach, nadziejach i naszych doświadczeniach z prowadzenia
RPG.
Otwarta Sesja RPG: Kontrakt Oldenhallera
kuglarz
Godzina: 19:00-21:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Sesja charytatywna w ramach akcji “Noga dla Soni” (gracze kupili
uczestnictwo na aukcji) - widownia mile widziana, bo będę prowadził w stroju wieśniaka z Reiklandu. Sesja będzie rejestrowana.
Łukasz „Wookie” Woźniak - spotkanie z recenzentem, autorem
gry Valhalla i twórcą portalu zagramw.to
Łukasz “Wookie” Woźniak
Godzina: 19:00-19:50 • Sala: Planszowa
Wszystko, co chcieliście wiedzieć o Wookiem, ale baliście się za-
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pytać! Wpadnijcie na spotkanie, zadawajcie pytania i dowiedzcie
się, jak powstawała najnowsza gra Valhalla, czym jest nowy portal
crowdfundingowy zagramw.to i jakie płatki śniadaniowe dają największego powera przed nakręceniem recenzji!
20:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mistrzu Gry, ja to bym zrobił inaczej... O feedbacku po sesji
Michał “Kosmit” Kosmala - Kosmit Paczy
Godzina: 20:00-20:50 • Sala: Program 1
Wszyscy to znają: koniec gry, zbieranie kości i kart postaci, dojadanie przekąsęk, komentowanie wydarzeń na sesji... i wtedy MG
zadaje pytanie: “jak wam się podobało?”.
Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi “było spoko” to znaczy, że…
No właśnie, to znaczy... nic. Czy fabuła była spójna? Czy bohaterowie niezależni zostali dobrze odegrani? Muzyka zagrała w sercach
graczy? A może odwrotnie, to MG ma uwagi wobec pozostałych?
Tak dużo pytań, a odpowiedzi do najłatwiejszych nie należą. Zapraszam na prelekcję zarówno graczy, jak i mistrzów gry. Pojawi się coś
dla starych wyjadaczy, którzy grają od lat w jednym gronie oraz coś
dla osób, które dopiero poznają gry fabularne. Opowiem o tym,
jak oceniać sesję i o niej rozmawiać, żeby grało się lepiej.
21:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pozwól mi poczuć, czyli jak opisywać pięcioma zmysłami
Nefryt
Godzina: 21:00-22:50 • Sala: Program 1
“Wchodzicie do małego, ciemnego pomieszczenia. Widzicie, że panuje w nim bałagan, dokumenty na stojącym naprzeciwko drzwi
stole są rozrzucone, jakby ktoś w nich czegoś szukał, mając skrajnie
mało czasu. Podłogę zaśmiecają porwane, zapisane kartki. Jedyne
okno zwisa smętnie na wyłamanych zawiasach.” Czegoś tu brakuje, prawda?
Jeżeli choć raz poczuliście, że świat, który opisujecie, jest głuchy,
niedotykalny, bezwonny, bezsmakowy i chcielibyście to zmienić,
serdecznie zapraszam na moją prelekcję. Przyjmie ona formę
warsztatów, w trakcie których spróbujemy wspólnie otworzyć się
na inne niż wzrok zmysły i włączyć te doświadczenia do naszych
opisów.
Osiągnięcia współczesnej nauki - czyli jak science-fiction staje się
po prostu science
Maciej Winiarski
Godzina: 21:00-22:50 • Sala: Program 2
Prelekcja zaprezentuje, jakimi technikami dysponuje współczesna
nauka. Chciałbym opowiedzieć m. in. o protezach bionicznych
sterowanych za pomocą układu nerwowego, egzoszkieletach, mózgach na wi-fi czy o tym, jak można sterować zachowaniem za pomocą światła. Chciałbym zainspirować uczestników do zagłębienia
się w prezentowane tematy oraz być może do napisania scenariuszy na sesje systemów s-f RPG.
23:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tarot - historia i współczesność
Sznurek
Godzina: 23:00-23:50 • Sala: Program 1
Na prelekcji prześledzimy historię tarota - od jego tajemnych początków aż do współczesnego tarota new age. Zajmiemy się wpływem tarota na całość zachodniej ezoteryki, a także zastanowimy
się nad fenomenem jego popularności.
QVO VADIS - prezentacja settingu do Savage Worlds
Jakub Liskowic Rutkowski
Godzina: 23:00-23:50 • Sala: Program 2

SESJE RPG
Dies Irae byli najpotężniejszą armią Federacji. Oddanymi synami
i córkami. Broń ich wymykała się poza pojmowanie najtęższych
umysłów Technokracji i obrosła wieloma mitami. Ich ciała były doskonałe i pozbawione wad. Ich wzrok przenikał dusze na wskroś,
ich głos zmuszał do uległości góry i rzeki. Ich rynsztunek był uważany za największą świętość, gdyż pochodził bezpośrednio od Bogów, zanim ci odeszli i dali Apterze świętą misję zjednoczenia. Wyciągali dłoń do chętnych współpracy i łamali karki buntownikom.
Ich statek forteca Quo Vadis był niepokonany.
Nie przetrwali....

NIEDZIELA
10:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Przygoda rusza z kopytka, czyli o My Little Pony RPG słów kilka
Pati „Dziczka” Olchowy - Graj Kolektyw
Godzina: 10:00-10:50 • Sala: Program 2
Witajcie w Equestrii, niesamowitej krainie pełnej magii, tajemnic
i – oczywiście – przyjaźni! Zaczarowane lasy, tęczowe wodospady,
ciemne, głębokie jaskinie, kipiące życiem miasta, perełki architektoniczne… A pośród tych wspaniałości – Wy – Kucyki o odważnych
sercach, które stawią czoła niezwykłym przygodom!
11:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Erpegowe piosenki
Radosław Ganczarek
Godzina: 11:00-11:50 • Sala: Program 1
Jarasz się grami fabularnymi i smuci Cię, że w radiu lecą tylko przeboje o miłości? Chciałbyś posłuchać czegoś o smokach, pedekach
albo Wielkich Przedwiecznych? Nic prostszego. Tutaj usłyszysz
znane Ci piosenki w zupełnie nowych, erpegowych aranżacjach!
W programie między innymi: “Wiedźmin idzie”, “Cthulhu moja
żono” i wiele innych!
Dorośli i Dzieci
Anna Nahurna - Ogrosfera
Godzina: 11:00-11:50 • Sala: Program 2
Wykład o współdzieleniu hobby z młodszymi uczestnikami. Anna
Nahurna jako część Ogrosfery.pl jest aktywnym członkiem fandomu, zapaloną fanką rpg i fantastyki, a przede wszystkim jest mamą.
Osobą pełną entuzjazmu, która nie zamyka swojego hobby na nowych członków rodziny. Ta prelekcja będzie prowadzona z punktu
widzenia dorosłego MG oraz gracza, który musi zapanować nad
trzema niezwykle żywymi potworkami. Będziemy pokazywać wyzwania z perspektywy mamy oraz w jaki sposób sobie z nimi radzić,
gdy już się nam przytrafią. Opowiemy też o podróżowaniu z dziećmi na konwent, kreatywnych zabawach i masie uśmiechu, jakie te
rzeczy niosą ze sobą.
Jak zostać złym MG
Samael
Godzina: 11:00-11:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Na Mistrzu Gry spoczywa wiele praw i obowiązków. Tym łatwiej
wszystko wziąć i rozbić w drobny mak. Przyjdź, by dowiedzieć się,
jak skłócić graczy, zmarnować im postacie, zniszczyć klimat i sprawić, by Twoja drużyna uciekła w popłochu. Dosłownie!
Wiedza przekazywana od pokoleń w Lidze Złych Mistrzów Gry

12:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Napisz. Wydaj. Sprzedaj. Powtórz
Janek Sielicki
Godzina: 12:00-12:50 • Sala: Program 1
Prelekcja o tym, jak napisać i wydać suplement lub przygodę
do RPG korzystając z programów takich jak Dungeon Master’s
Guild, Cypher System Creator Program, Explorer’s Society i inne.
Autor, opierając się na przykładach własnych publikacji, opowiada o procesie twórczym: od pomysłu na przygodę do zabiegania
o recenzje i sprzedaż.
Gottlieba topichy porwały, czyli mazurski folklor
Artur “Dzikowy” Olchowy - GOREktyw
Godzina: 12:00-13:50 • Sala: Program 2
Siegfried Lenz pisał o Mazurach: „moja rodzinna kraina leżała, jakby to powiedzieć, na tyłach historii”. Owo oderwanie od bieżących
zdarzeń w Europie spowodowało ukształtowanie specyficznego
folkloru z odrębną demonologią, obrzędowością i pobożnością.
Trochę etnograficznie, trochę anegdotycznie, a trochę sentymentalnie o mazurskich wierzeniach ludowych.
Jak zawieść oczekiwania i wciąż być kochanym
Krzyś
Godzina: 12:00-12:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Większość złych sesji to sesje o zawiedzionych oczekiwaniach. Czy
raczej niewłaściwie zawiedzionych. Jeśli nie wiesz, po co ani jak
zmieścić na sesji słonia, yeti i starożytny miecz, przyjdź, a opowiem
Ci, jak zrobić to tak, by wszystkich rozczarować, a na koniec i tak
dostać owacje na stojąco.
13:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dorośli i dzieci 2
Paula Mackiewicz
Godzina: 13:00-13:50 • Sala: Program 1
Wykład o współdzieleniu hobby z młodszymi uczestnikami. Paula
Mackiewicz opowie o elementach grywalizacji w rozwoju dzieci,
nauce poprzez zabawę i zdradzi, jak podejść praktycznie do rozgrywki RPG z dziećmi przy stole. Paula jest aktywnym członkiem
fandomu, zapaloną fanką rpg i fantastyki oraz posiada wykształcenie pedagogiczne. Ten punkt programu będzie prowadzony
z punktu widzenia dorosłego MG oraz gracza, który podzieli się
doświadczeniem.
Mistrz Gry kule nosił, czyli o zamkniętych sesjach
Krzyś
Godzina: 13:00-13:50 • Sala: Liga Złych Mistrzów Gry
Jednostrzał. Pojedyncza, zamknięta sesja. Jedno spotkanie. Jedna szansa, by przetestować grę. By przekonać nowych graczy. By
zaprezentować nowy setting, mechanikę. Masz jedną kulę w bębenku erpegowego rewolweru. Przyjdź, a powiem Ci, jak nie spudłować.
14:00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mitologia słowiańska - prawda czy bajka?
Sofia
Godzina: 14:00-14:50 • Sala: Program 1
Mity, legendy, stwory. Kilka historii z pogranicza prawdy i fantastyki. Widz sam będzie musiał zdecydować, czy usłyszał ciekawą
bajkę, czy kawałek historii Polski…
Zapomniana Nierzeczywistość - prezentacja systemu
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Merry - Graj Kolektyw
Godzina: 14:00-14:50 • Sala: Program 2
Pogadamy o mało znanym, ale jakże ciekawym polskim mini-systemie „Zapomniana Nierzeczywistość”.

SESJE RPG
PIĄTEK
Najłatwiejsza robota na świecie
MG: KubaP – Avangarda • System: Nemezis / Savage Worlds

Godzina: 18:00-22:50 • Sala: RPG 1
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+ • Liczba graczy: 4
Triggery: brutalne opisy, strach, przemoc, krew
Jesteście członkami oddziału doborowych marines, którzy mają
najlepsze zadanie na świecie – przewieźć 50 par narzeczonych, wybranych spośród najpiękniejszych osób na świecie, którzy mają pobrać się przed kamerami w głośnej premierze telewizyjnego reality
show. To serio prosta robota. Wsiadacie na statek, lecicie przez
365 dni, gracie w karty i pijecie darmową whisky. Co może pójść
nie tak? Przynajmniej tak się Wam wydaje do momentu, w którym
kapitan nie robi sobie kąpieli w ciekłym azocie, a Wy orientujecie
się, że „Caledonia” to nie do końca zwykły statek…
Plaga szaleństwa
MG: Archival • System: Eternal Steel

Godzina: 18:00-23:50 • Sala: RPG 2
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Ograniczenie wiekowe: 16+ • Liczba graczy: 3-6
Triggery: brak
Łatwo przypiąć komuś łatkę szaleńca. To ktoś, kto mocno odstaje
od reszty, widzi świat inaczej lub bełkocze sam do siebie. Póki jest
niegroźny, ignoruje się go i zamiata pod dywan zdrowo funkcjonującego społeczeństwa. Gdy jednak ogarnia go nieposkromiona
żądza krwi, w której morduje wszystkich w zasięgu wzroku, staje
się chwastem, który należy wyrwać.
W ciągu zaledwie tygodnia odnotowano już pięć takich przypadków. Władza bagatelizuje problem, tłumacząc agresję mieszkańców Dravorin niezadowoleniem z powodu rosnących podatków.
Sprawa śmierdzi wyłącznie arcymaginii Tashii Groxis – paradoksalnie najbardziej szurniętej magini na kontynencie. Tashia wynagrodzi osoby, które przyczynią się do rozwiązania sprawy.
W tajnej służbie Jej Książęcej Mości
MG: Jakub Zapała • System: Dwory Końca Świata

Godzina: 18:00- 21:50 • Sala: RPG 3
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Ograniczenie wiekowe: – • Liczba graczy: 2-5
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Laion rządzi dworska Gra. Przywileje, majątki i tytuły można zdobyć dzięki książęcej łasce, ale też stracić w wyniku intrygi. Polityczne rozgrywki między książętami tego Rodu toczą się głównie w ich
pałacach. Nadeszły jednak czasy, gdy nie tylko dyplomaci i dworzanie decydują o wyniku intryg. Misje szczególnej wagi powierza się
szpiegom, takim jak Wy.
Ave Sophia! Morituri Te Salutant!
MG: Jakub „Liskowic” Rutkowski • System: Qvo Vadis / Savage Worlds

Liczba graczy: 3-6
Ograniczenia wiekowe: 15+
Godzina: 18:00-22:50 • Sala: RPG 9
Triggery: Wiara, brutalność, narkotyki
Sesja przyjazna początkującym? Tak
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Wymagana znajomość świata? Nie|
Jesteście zbrojnym ramieniem Świętej Ligi. Asterionioński okręt
rozbił się na Nubii. Nie wolno pozwolić, aby plugawa technologia
dostała się w ręce Waszych rywali z Technokracji Aesiriańskiej. Zofia Vass wydała Wam rozkazy i wypełnicie je choćby za cenę śmierci. Wyposażeni w najlepszy sprzęt i niezachwianą wiarę, stawicie
czoła rasie odwiecznych adwersarzy i zdacie sobie sprawę, że czasami największa niewiadoma… tkwi w Was samych.
The Mystery Landscape
MG: Rafał Pośnik • System: Tales from the Loop

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: brak
Godzina: 19:00-22:50 • Sala: RPG 5
Triggery: brak
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
[For English look below]
The Mystery Story to nie jedyny sposób grania w Tales from the
Loop. Innym sposobem jest wykorzystanie Mystery Landscape –
środowiska z dziwnymi lokalizacjami, ekscytującymi stworzeniami
i konstrukcjami oraz ludźmi o podejrzanych celach. W tej metodzie
Dzieci mogą poruszać się swobodnie bez uprzednio spisanej fabuły i szukają Tajemnic do zbadania. Będziemy używać Story Cubes
do tworzenia Mystery Landscape.
The Mystery Story is not the only way to play Tales from the Loop.
Another way is to use a Mystery Landscape – a sandbox environment with strange locations, exciting creatures and constructions,
and people with dubious agendas. In this method, the Kids are allowed to move around freely without a pre-written plot, and they
seek out Mysteries to explore.
We will use Story Cubes to create a Mystery Landscape.
Pogańskie pamiątki
MG: Marek Golonka • System: Lamentations of the Flame Princess

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 19:00-00:50 • Sala: RPG 7
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Toruń, Korona Królestwa Polskiego, Rok Pański 1500.
Po wielu latach prób i poszukiwań Wasza grupa awanturników,
heretyków i poszukiwaczy skarbów ustaliła wreszcie, gdzie Zakon
Krzyżacki ukrył pogańskie relikwie przywiezione na Pomorze z Grecji, której bóstwa i magię co mniej bogobojni bracia zakonni badali
przy okazji działalności w Ziemi Świętej. Wszystkie ślady wskazują
na niewielką, niepozorną warownię położoną w otaczających Toruń lasach, którą oczy śmiertelnych mogą wyraźnie dostrzec tylko
przez pięć dni w roku, w połowie czerwca. Nie wszyscy z Was już
dotarli na miejsce, ale nie ma co zwlekać – jeśli nie zbadacie skrytki
teraz, trzeba będzie czekać kolejny rok!
„Lamentations of the Flame Princess” to jedna z gier tak zwanego
Renesansu Starej Szkoły – wykorzystuje ona lekko zmodyfikowaną mechanikę pierwszej edycji Dungeons & Dragons i skupia się
na eksplorowaniu podziemi oraz poszukiwaniu skarbów. Zarazem
słynie z nietypowych i często niepokojących elementów w przygodach, a także z tego, że scenariusze do niej często rozgrywają się
we wzbogaconej o magię renesansowej bądź barokowej Europie.
„Pogańskie pamiątki” to krótka przygoda w podziemiach skupiona
na zagadkach i badaniu przeszłości tajemniczej warowni w poszukiwaniu skarbów. Mam dla Was gotowe postaci – członków organizacji, która od dawna poszukiwała krzyżackich skarbów – i jest
ich około tuzina, niewykluczone bowiem, że nie wszystkie postaci
wrócą z poszukiwań żywe.
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Kwiat w szponach cierni
MG: Dżignac • System: Cztery Pory Roku, autorski

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 19:00-00:50 • Sala: RPG 1
Triggery: brutalność0
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Wiosna chyli się ku końcowi. Wielkimi krokami zbliża się ciepłe,
choć nie dla wszystkich leniwe, Lato. Serce barona zapomniało już,
co znaczy radość ze słońca i żywej przyrody. Jego nastoletnia córka, dziedziczka ziem, padła ofiarą strasznej choroby. Mieszkający
w mieście Czarodziej Wiosny twierdzi, że pomóc jej może tylko
wywar z płatków tajemniczego kwiatu Amarantu.
Przygoda odbędzie się w autorskim, baśniowym świecie fantasy,
opartym o cykliczność życia i cztery pory roku, które się z nią wiążą. Jeżeli lubisz autorskie rozwiązania i baśniowe klimaty, ta sesja
jest dla Ciebie.

Czarne msze pojawiające się w nagłówkach bulwarowych gazet.
Pogłoski te, miast odstraszać, przyciągają uwagę ciekawskich.
Liczne media przychodzą na pomoc zagubionym, a stoliki wirują
ku przerażeniu zgromadzonych gości…
W Paryżu dochodzi do tajemniczego morderstwa. Ofiarą jest młoda zakonnica, okaleczone zwłoki wyłowiono z Sekwany. Bohaterowie muszą rozwikłać zagadkę jej śmierci. Dlaczego odnaleziono ją
w pobliżu złej dzielnicy Montmartre? Dlaczego ślady na zwłokach
wskazują, że nie było to zwykłe morderstwo? Kto pozbawił życia
dziewczynę zaślubioną samemu Bogu? Jakie inne tajemnice związane są z jej śmiercią?
Theta-6: Atak prewencyjny
MG: Aleksandr „Paladaddy” Ramaniuk • System: Autorski świat – hard SF na
podstawie „Endless Space”

Liczba graczy: 6-6
Ograniczenia wiekowe: 15+
Godzina: 20:00-00:50 • Sala: RPG 6
Triggery: Komputer ustala zasady. Komputer ma zawsze rację.
Komputer jest twoim przyjacielem. Chwała Komputerowi!
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Obywatele! W związku z ciągłym zagrożeniem Kompleksu Alfa
ze strony [skasowane] oraz [skasowane] zostały podjęte działania
mające na celu [utajnione] i [utajnione]! Wszystkie lojalne klony
zobowiązane są do zwracania uwagi na nietypowe zachowania
innych klonów i natychmiastowe raportowanie zagrożeń. Do raportowania zagrożeń należy użyć formularza Z-14/76/11 dostępnego w trzecim okienku od lewej w sektorze WOD. Obywatelu!
Zachowaj czujność! Nie ufaj nikomu! Trzymaj laser w pogotowiu!

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 13+
Godzina: 22:00-3:50 • Sala: RPG 3
Triggery: Przemoc, religia
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
„Każdy z nas jest tylko drobinką pyłu, ale razem możemy być
gwiezdnym wiatrem!” – to słowa, z którymi wstąpiliśmy
do największej organizacji religijnej znanej ludzkości: Pielgrzymów.
Od 150 lat, kiedy pojawiły się Portale i Pył, podróżujemy po całej
galaktyce w poszukiwaniu Bogów, którzy je stworzyli. Wierzymy,
że znajdziemy ich. I wierzymy, że kiedy to zrobimy, też staniemy
się Bogami.
Gracze wcielą się w role przywódców „Klingi Lilian” – oddziału
awangardowego jednej z flot Pielgrzymów. Kierujecie się na planetę Theta-6 z zadaniem objęcia kontroli nad portem gwiezdnym,
znajdującym się na tej planecie – największym w sektorze. Na miejscu możecie się spodziewać kombinacji zażartych walk taktycznych
i subtelnych intryg. Owa gra będzie pierwszym playtestem nowego
systemu autorskiego „Cosmic Dust”, zorientowanego na zarządzanie dużą frakcją z podwładnymi i zasobami.

Festyn w Oberseert

It lives in the woods

MG: Kratistos oraz Marysieńka Królowa • System: Warhammer ed 2

MG: Agnieszka Filipiak • System: Dresden Fate

[Tytuł skasowany ze względów bezpieczeństwa]
MG: Marcin “Seji” Segit • System: Paranoia

Liczba graczy: 6-10
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 20:00-00:50 • Sala: RPG 8
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Scenariusz oparty jest na udziale dwóch drużyn: ludzi oraz Skavenów. Awanturnicy początkowo nie są świadomi istnienia niebezpieczeństwa czyhającego w kanałach miasta. Zaangażowani
w rywalizację między kupcami a hrabią odliczają dni do lokalnego
święta i festynu. Z czasem odkrywają czające się pod ziemią zagrożenie. Od postępowania obu drużyn zależy los zarówno Oberseert,
jak i gniazda szczurów mieszczącego się pod nim.

Liczba graczy: 4-5
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 23:00-03:50 • Sala: RPG 1
Triggery: samobójstwo, sekty, przemoc
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Coś starego i potężnego żyje w lasach otaczających małe miasteczko Mill City. Coś, co zna Wasze imiona… Napięcie wzrasta, kiedy
znika Wasz były przyjaciel, a stare rany zostają otwarte. Czy uda
Wam się znaleźć Dana, nim będzie za późno? I czy Jane faktycznie
zabiło to, co mieszka w lesie?
Spokrewnienie
MG: Rafał Pośnik • System: Wampir Maskarada

Écrasez l’infâme!
MG: Aleksander „Złotówa” Kowaliński • System: nowy Świat Mroku

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 18+
Godzina: 21:00-01:50 • Sala: RPG 4
Triggery: brutalność, graficzne opisy, przemoc wobec kobiet, erotyka, groza, antyklerykalizm, bluźnierstwo, okultyzm, satanizm •
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Koniec XIX wieku. Belle époque. Fin de siècle. Światowe stolice,
takie jak Londyn, Paryż, Wiedeń stały się arenami obrazoburczych,
bluźnierczych scen. Dekadencja wdarła się w ludzkie umysły. Absynt miesza się ze sztuką, a opary opium z magią. Wszędzie głośno
o tajemnych zakonach oddających się okultyzmowi i wyuzdaniu…

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 00:00-03:50 • Sala: RPG 5
Triggery: rodzina, presja psychiczna, morderstwo, brutalność
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Sesja nocna. W Wampira powinno grać się w nocy – my dajemy
Wam taką możliwość.
Wbrew popularnym plotkom, nie każda ofiara pocałunku wampira
staje się sama wampirem – stworzenie potomka wymaga świadomego działania i często zgody. Spokrewnienie jest określeniem dla
aktu przeistoczenia śmiertelnego w Wampira. Kiedy wampir chce
stworzyć dziecko, jego łowy nabierają nowych cech. Spokrewniony
nie poszukuje już po prostu pożywienia; zamiast tego, staje się bar-
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dziej świadomy i sprytny. Czasem, poszukując najlepszego zestawu
indywidualnych zachowań, wiąże śmiertelnika ze sobą. Tworzy rodzinę, którą włącza w swoją Koterię. Wszystko po to, aby uzyskać
najlepszą podstawę nieśmiertelności: lojalność.

SOBOTA
Avignionet: Żądza władzy
MG: Jakub Zapała • System: Dwory Końca Świata

Liczba graczy: 2-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 10:00-13:50 • Sala: RPG 7
Triggery: choroba
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Generał Richard de Montalbe wydał w zeszłym tygodniu rozkaz
marszu dla armii i odsłonił wschodnią granicę księstwa. Wasz Pan,
książę Vincent, potrzebuje sprawnych ludzi, którzy powstrzymają
katastrofę. Wam powierzył misję przechwycenia generała w okolicach stolicy hrabstwa Benelaoi. Musicie opanować sytuację i zadbać o bezpieczeństwo Waszej ojczyzny. Ze Złotych Stepów zbliżają
się już bowiem nieludzcy najeźdźcy.
“Niech Żyje Książę!”
MG: Rafał Pośnik • System: 7th Sea II ed.

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: brak
Godzina: 11:00-14:50 • Sala: RPG 6
Triggery: brak
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
[For English look below]
To miało być prywatne spotkanie. W sali tronowej zamku, z księciem. Księciem Rzeczypospolitej. Było to spotkanie dość kolorowej
zbieraniny postaci: księcia Sarmacji, przyszłej panny młodej z Vodacce i jej oszałamiającego brata, całkowicie uczciwego kastylijskiego marynarza i tajemniczego, stoickiego ochroniarza. To miało
być prywatne spotkanie, każdy uczestnik miał własną agendę…
niektóre ze spraw mniej publiczne niż inne.
Ale oczy kobiety z Vodacce rozszerzyły się.
To polityczny zamach. Musicie się stąd wydostać.
It was supposed to be a private meeting. In the throne room,
with the Prince. Prince of the Commonwealth. It was a motley
gathering: the prince of Sarmatia, a Vodacce bride-to-be and her
swaggering brother, an entirely honest Castillian sailor, and a mysterious, stoic bodyguard. It was supposed to be a private meeting,
each participant with their own agenda… some of them less public
than others.
But then, the Vodacce’s eyes went wide.
This is a political coup. You’ve got to get out of here.
Eternal Steel – Zdarzyło się w Feanlos
MG: Archival • System: Eternal Steel

Liczba graczy: 3-6
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 12:00-17:50 • Sala: RPG 10
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Morderstwo na zlecenie? Ochrona karawany? Przemyt ciastek
do Tenger? Są zdecydowanie łatwiejsze sposoby na zdobycie małych, żółtych dóbr doczesnych. Posiadając tę wiedzę, podjęliście
się przewiezienia małej szkatułki, której właściciel – Derias z Portu
Gembley – nalegał, by była chroniona przez bandę uzbrojonych
najemników. Dlaczego właściciel floty handlowej nie chciał wysłać
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przesyłki drogą morską lub przekazać komuś nierzucającemu się
w oczy? Nie wiecie, ale właśnie docieracie do bram karverskiego
Feanlos, gdzie macie odnaleźć dashavalskiego handlarza imieniem
Huss. On ma odebrać od Was szkatułkę i wypłacić wynagrodzenie.
Misja ukończona? To się okaże…
Milcząca oaza
MG: Michał „kuglarz” Dzidt • System: Wyjątkowi Bohaterowie i Niezwykłe
Zagrożenia

Liczba graczy: 2-4
Ograniczenia wiekowe: 11+
Godzina: 13:00-16:50 • Sala: RPG 8
Triggery: brak
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Gracze wcielą się w herosów, którzy przemierzając pustynię natrafiają na wyzwania związane z tajemniczymi zajściami w kopalni
krasnoludów i pobliskiej osadzie. Zmierzą się ze starożytnym złem
i mrokiem kopalnianych sztolni.
Multi_Arisu
MG: Kratistos • System: Autorski hack PbtA / Japoński cyberpunk

Liczba graczy: 3-4
Ograniczenia wiekowe: 13+
Godzina: 14:00-15:50 • Sala: RPG 7
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
MULTI_Arisu to jednostrzałowa mini-gra o azjatyckich nastolatkach z nadprzyrodzonymi zdolnościami w klimacie „Japan cyberpunk”. Mechanicznie jest to hack systemu Powered by the Apocalypse. Gra jest zaprojektowana dla 3-4 graczy na jedną krótką
sesję. Wraz z przygotowaniem powinna zająć około 60-90 minut.
Magiczna sztuczka
MG: Jakub Zapała • System: Tails of Equestria

Liczba graczy: 2-4
Ograniczenia wiekowe: 4-8 lat
Godzina: 15:00-17:50 • Sala: RPG 6
Triggery: brak
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
W Equestrii dzieje się wiele niezwykłych i magicznych spraw. Jednak rzadko bywa tak, by na morzu pojawiała się i znikała cała wyspa. Nuda spokojnych letnich miesięcy w Vanhoover została przerwana tym dziwnym zdarzeniem. Wasza grupka przyjaciół będzie
musiała się tym zająć.
Montsegur: W imię honoru
MG: Maciej Ostrowski • System: Dwory Końca Świata

Liczba graczy: 2-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 16:00-19:50 • Sala: RPG 3
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Anoir de Falais jest jednym z najszlachetniejszych arystokratów
Imperium. Przystojny, zamożny, bajecznie bogaty. Jest trzeci w kolejce do tronu Montsegur, a jego krewniakami są władcy wszystkich innych krain. Możliwe jednak, że ten niezwykły młodzieniec
wkrótce pożegna się z tym światem. Wplątał się bowiem w pojedynek, który może kosztować go życie. Najgorsze jest to, że jako
człowiek honorowy nie da się odwieść od zamiaru uczciwej walki
z nieuczciwym przeciwnikiem.
Combrai: Przyszli od strony wody
MG: Szymon Osik • System: Dwory Końca Świata
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Liczba graczy: 2-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 16:00-19:50 • Sala: RPG 4
Triggery: brutalność, wojna
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Wasze rodzinne miasto, piękne i bogate Silveclaire, jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Hrabia wyjechał z wojskami do stolicy.
Tymczasem bez ostrzeżenia przez rzekę ze wschodu zaczęła się
przeprawiać potężna armia. Między nią a bezbronnym miastem
stoicie tylko Wy, wierni Wam ludzie i garstka straży. Czy dacie radę
uratować Silveclaire?
Laine: Sąd księżnej

Liga upadłych bohaterów
MG: Mactator • System: Wolsung

Liczba graczy: 3-4
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 18:00-21:50 • Sala: RPG 2
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Sesja wolsungowa dla początkujących.
Wymagane doświadczenie zdobędziecie na wcześniejszej prelekcji
o Wolsungu „Skandale i gafy, czyli o tym jak gramy w Wolsunga”,
na której zostanie przedstawiony opis sesji.
Kostki i postacie posiada MG.

MG: Rafał Pośnik • System: Dwory Końca Świata

Liczba graczy: 2-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 16:00-19:50 • Sala: RPG 5
Triggery: brutalność
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Aoumielle to serce księstwa Laine. Zwróciło się ono przeciw swemu panu. Lady de Aoumielle została oskarżona o przygotowywanie spisku, który miał odsunąć młodego księcia Ethana od władzy.
Ten wysłał swoją matkę wraz z Wami, zaufanymi doradcami, byście
dokonali sądu nad butną arystokratką. Hrabia Maurice de Chantel
pojmał zdrajczynię i już na Was czeka. Jednak z nastroju księżnej
wnioskujecie, że za tą sprawą kryje się coś więcej. Chyba nie tak
łatwo będzie wysłać lady de Aoumielle na szafot.

Liga upadłych bohaterów

Pieśń dawnych lat

MG: Cellar • System: My Little Pony: Tails of Equestria

MG: Jakub „Arathi” Nowosad • System: Eclipse Phase

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: minimum 17 lat
Godzina: 16:00-20:50 • Sala: RPG 7
Triggery: brutalność, rasizm, gore
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Tak
Pathfinder City na Marsie – najmłodsza perła Planetary Consortium. Pomiędzy pełną niebezpieczeństw Titan Quarantine Zone
a prowadzącymi na inne planety Pandora Gate. Istne Las Vegas
na marsjańskiej ziemi, które dla kilku operatorów Firewall, wysłanych, by odnaleźć zaginionego agenta, może stać się przedsionkiem piekła.
Temporalny Teatrzyk Chronosa przedstawia: Ciężki (wa)żywot
MG: Chronos • System: The Veggie Patch

Liczba graczy: 3-6
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 16:00-19:50 • Sala: RPG 9
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to jest być warzywem?
Nie? Może nie wiecie, co tracicie? Czy taki Pomidor albo taka Papryka spędzają 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 skarby, ale
można też się natknąć na mordercze Gryzonie albo gorzej… Chwasty! A może ramię w ramię z Fasolkami, Marchewkami i Ziemniakami broną wyłomu w Żywopłocie przed atakiem przebrzydłych Kapuściaków? A może doglądają swej najlepszej kumpeli Rzodkiewki,
która poprzedniego dnia przesadziła z herbatką z kompostu i teraz
jej odbija?
Przywdziej pelerynę z trawy, uzbrój się w zardzewiałego gwoździa
i walcz w obronie Grządki! Przekonaj się, jak to jest być Warzywem!

MG: Samael • System: Wolsung

Liczba graczy: 3-4
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 18:00-20:50 • Sala: RPG
Triggery: – 8
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Sesja wolsungowa dla początkujących.
Wymagane doświadczenie zdobędziecie na wcześniejszej prelekcji
o Wolsungu „Skandale i gafy, czyli o tym jak gramy w Wolsunga”,
na której zostanie przedstawiony opis sesji.
Kostki i postacie posiada MG
Święta w Equestrii
Liczba graczy: 3-4
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 18:00-21:50 • Sala: RPG
Triggery: przyjaźń, miłość, kucyki pony, tęcze 6
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Kucyki Pony i święta, które ktoś musi przygotować. A któż by lepiej
się nadawał niż drużyna dzielnych kuców? Sesja dla każdego.
Eternal Steel – Burza piaskowa
MG: D-enit • System: Eternal Steel

Liczba graczy: 3-6
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 18:00-23:50 • Sala: RPG 10
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Eskorta karawany – brzmi jak najbardziej niewdzięczna robota
na świecie, szczególnie jeżeli droga prowadzi przez monotonną
pustynię. Burza piaskowa była ryzykiem, na które byliście przygotowani, jednak Wasz kontrakt nie przewidywał walki ze złymi pustynnymi duchami. Sile, bo tak Dashavalczycy je nazywają, zmusiły
was do taktycznego odwrotu. W rezultacie trafiliście do miejsca,
do którego upiory z jakiegoś powodu bały się podejść. Co je powstrzymało, gdzie właściwie jesteście i, przede wszystkim, jak wrócić na trakt?
Combrai: Zaślubiny
MG: Rafał Pośnik • System: Dwory Końca Świata

Liczba graczy: 2-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 21:00-00:50 • Sala: RPG 5
Triggery: brutalność
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Panna de Guile bierze ślub! Dziedziczka potężnej fortuny najbo-
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gatszej szlacheckiej rodziny południowego Imperium wchodzi
w związek małżeński. Nikt nie zna tożsamości jej oblubieńca. Czyżby prawdziwe były pogłoski, że to ktoś książęcej krwi? Niezależnie
od tego, kim jest tajemniczy narzeczony, stanie się on z miejsca
jednym z najmajętniejszych władców Imperium, a na jego usługi
będzie cała potężna flota rodziny de Guile.
Legendy Polskie: Z pustyni do puszczy
MG: Jakub „Arathi” Nowosad • System: Monster of the Week (PbtA)/ Legendy Polskie Allegro

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: minimum 17 lat
Godzina: 21:00-01:50 • Sala: RPG 7
Triggery: polityka, brutalność, narkotyki, alkohol, umiarkowane
gore
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Tak
Agenci Żelaznej Góry dostali kolejne zadanie: odkryć, kto stoi za tajemniczymi morderstwami przy wycince prowadzonej w Puszczy
Białowieskiej. Trzeba to zrobić, nim na inspekcję wycinki przyjedzie
Minister Ochrony Środowiska, co ma nastąpić na dniach. Kto będzie większym zagrożeniem: lekkomyślny minister, zdeterminowani ekolodzy, przerażeni drwale czy sama Puszcza?
Nos-Dames
MG: Marek Golonka • System: Lamentations of the Flame Princess

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 21:00-02:50 • Sala: RPG 8
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Paryż, Rok Pański 1645.
Po dworze panującego od dwóch lat Ludwika XIV – przyszłego
Króla Słońce – rozchodzi się pogłoska o nieziemskich skarbach
ukrytych rzekomo przez zmarłego przed dwoma laty kardynała Richelieu. Jego bajeczna fortuna miała zawierać całe jeziora monet
i bezcenne kamienie szlachetne, a niektórzy spekulują, że także
zapiski i artefakty związane z czarną magią. Miejscem ukrycia tych
bogactw ma rzekomo być „Nos-Dames de Paris” – „Nasze Pani
Paryskie”. Brzmi to zwodniczo podobnie do nazwy katedry Notre
Dame, a jednak dokładne przeszukanie jej nie ujawniło żadnych
tajnych kryjówek. W jednej z komnat Wersalu królewscy muszkieterowie spotykają się z podejrzanym okultystą, który próbuje ich
przekonać, że nazwa podana przez kardynała nie jest żadną zmyłką
– paryskich katedr jest więcej niż jedna i to w tych innych należy
szukać skarbów Richelieu. A jak się do nich dostać? Tu zaczyna się
nasza opowieść…
„Lamentations of the Flame Princess” to jedna z gier tak zwanego
Renesansu Starej Szkoły – wykorzystuje ona lekko zmodyfikowaną mechanikę pierwszej edycji Dungeons & Dragons i skupia się
na eksplorowaniu podziemi oraz poszukiwaniu skarbów. Zarazem
słynie jednak z nietypowych i często niepokojących elementów
w przygodach, a także z tego, że scenariusze do niej często rozgrywają się we wzbogaconej o magię renesansowej bądź barokowej
Europie.
Temporalny Teatrzyk Chronosa przedstawia: Bombowa zabawa
MG: Chronos • System: AD&D 2nd ed

Liczba graczy: 4-6
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 21:00-00:50 • Sala: RPG 9
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Odwiedźcie Czerwoną Paproć, mówili.
Zobaczcie najwspanialsze miasto na północ od Meridiany, mówili.
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Zapoznajcie się ze wspaniałą architekturą i sztuką, odwiedźcie
Książęce Ogrody Wróżek albo wpadnijcie na nabożeństwo do Świątyni Wszystkich Bogów, czy choćby spróbujcie lokalnej kuchni bogatej w owoce morza, mówili.
To, czego nie mówili, to to, że pośród tysięcy miłych, spokojnych
mieszczan żyje psychotyczny piromanta, który wybierze sobie Was
za towarzyszy (cel?) najnowszej zabawy.
Wpadnijcie do Czerwonej Paproci i ocalcie miasto przed zagładą.
Tylko czy zdążycie?
Pociąg
MG: Radosław Ganczarek, Witold „Squid” Krawczyk • System: Nowy Świat
Mroku

Liczba graczy: 3-4
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 22:00-02:50 • Sala: RPG 2
Triggery: Seks i brutalność mogą się pojawić (zależnie od działań
graczy)
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Z peronu na wrocławskim dworcu odjeżdża pociąg, zabierając
ze sobą trójkę pasażerów nieświadomych tego, z czym przyjdzie
im się zmierzyć w nadchodzącej podróży i jak owa podróż może
się dla nich skończyć.
Sesja na podstawie nagrodzonego Quentinem scenariusza „Pociąg”.
Krew na Wężowej Rzece
MG: Monika “Auraya” Czyżowicz • System: Earthdawn: Przebudzenie ziemi

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 18+
Godzina: 22:00-01:50 • Sala: RPG 6
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Spokojna, patrolowana przez Dom V’strimon część Wężowej Rzeki
do niedawna była uznawana za najbezpieczniejszy fragment. Dlatego kiedy na wodzie zaczynają wykwitać plamy krwi, statki znikają
bez śladu, a okoliczne wioski pustoszeją, Shivalahala Domu V’strimon podjęła decyzję o zatrudnieniu Adeptów, których zadaniem
będzie przywrócić dobre imię Wężowej. Podejmiecie się?
Emily
MG: Rafał Pośnik • System: Wampir Maskarada

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 01:00-04:50 • Sala: RPG 5
Triggery: rodzina, porwanie, morderstwo, izolacja, brutalność
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Sesja nocna. W Wampira powinno grać się w nocy – my dajemy
Wam taką możliwość.
Książę Montrealu ma problem. Jego córka została porwana. Co
gorsza, mogła zostać zniszczona. Stary Brujha szaleje, jego dusza
Rosjanina cierpi, bp odebrano mu jego dziecko. Szeryf jest poddenerwowany. Potoczą się głowy, a noc spłynie krwią. Jednak najpierw Książę chce wiedzieć, co stało się z Emily. Wszystko w pięknej, ośnieżonej scenerii Kanady.

NIEDZIELA
W szponach miłosierdzia
MG: Vyleth • System: Warhammer 2 ed

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 18+
Godzina: 11:00-14:50 • Sala: RPG 1
Triggery: #brutalność #choroby #okrucieństwo

SESJE RPG
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Płacząca Febra zaciska ropne objęcia dookoła Carroburga, a Morryci z ponurymi psalmami stawiają kolejne stosy licznym jej ofiarom. Ile gotowa jest zaryzykować przypadkowa garstka ludzi, by
chwycić się jednej ulotnej wieści o domniemanym wybawieniu?
Zapowiedź
MG: Ginger • System: Warhammer

Liczba graczy: 4-5
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 11:00-15:50 • Sala: RPG 2
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Tak
Sesja rpg (tak, naprawdę taki opis dostaliśmy – przyp. Ava)
Porwanie
MG: Jakub Zapała • System: Dwory Końca Świata

Liczba graczy: 2-5
Ograniczenia wiekowe: 16+
Godzina: 11:00-14:50 • Sala: RPG 3
Triggery: brutalność, możliwa erotyka
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Tak
Sesja finałowa kampanii Czas Oświeconych.
Imperium zadrżało w posadach. W każdej z jego krain spiski i intrygi wstrząsnęły ustalonym porządkiem. Świat ludzi jest o krok
od pogrążenia się w chaosie wojny i tańcu zniszczenia. Jesteście
jego ostatnia nadzieją. To Wy przeciwstawiliście się potężnej organizacji Oświeconych. Wiecie, że jest jeszcze szansa na ocalenie.
Trzeba uciąć głowę węża. Tyle, że aby tego dokonać, będziecie
musieli porwać i przesłuchać księżniczkę. To zaś niełatwa sprawa.
Drużynowy Turniej Trójmagiczny
MG: KubaP – Avangarda • System: Harry Potter na mechanice FATE

Liczba graczy: 3-4
Ograniczenia wiekowe: 7-12 lat
Godzina: 11:00-13:50 • Sala: RPG 6
Triggery: Uwaga dla rodziców: sesja dla dzieciaków, które się lubią
bać! Rodzice nie biorą udziału w sesji, ale mogą siedzieć z nami
i słuchać.
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Pierwszy rok szkolny po wydarzeniach z siódmego tomu. Harry,
Ron i Hermiona już się nie uczą w Hogwarcie. Ponieważ zrobiło
się spokojniej, w tym roku odbędzie się kolejna edycja Turnieju
Trójmagicznego! Żeby uczcić współpracę, dzięki której udało się
pokonać Sami-Wiecie-Kogo, ta edycja będzie wyjątkowa – w szranki staną drużyny z każdej z biorących udział szkół: Hogwartu, Beauxbatons i Durmstrangu. Bohaterowie stanowią drużynę Hogwartu
i będą musieli zmierzyć się z naprawdę zdolnymi uczniami z Francji
i północnej Europy. Ale czy na pewno tylko z nimi? Szkolne duchy
zmieniają się w upiory, centaury jedzą trawę, a sowy zamiast przynosić listy, polują na małe zwierzątka! Co okaże się ważniejsze?
Puchar czy uratowanie Hogwartu?
Temporalny Teatrzyk Chronosa przedstawia: Techno bête noir
MG: Chronos • System: Numenera

Liczba graczy: 3-6
Ograniczenia wiekowe: –
Godzina: 11:00-14:50 • Sala: RPG 7
Triggery: –
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
„To miała być prosta robota. Ot, ochrona barki z ładunkiem lekarstw, zmierzającej do Czerwonej Skały. Trasa tak spokojna,
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że można było drzemać całą drogę. Koszmar 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.
Lodowy Admirał
MG: Rafał Pośnik • System: Wolsung

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: brak
Godzina: 12:00-15:50 • Sala: RPG 5
Triggery: makabra, graficzne przedstawienie przemocy, brutalność,
nazizm
Sesja przyjazna początkującym? Nie
Wymagana znajomość świata? Nie
Dla niektórych Wielka Wojna się jeszcze nie skończyła. Jej pokłosie kładzie się długi cieniem wszędzie. W młodej metropolii Nowego Lyonesse, na bezkresnych połaciach Oceanu Tetydzkiego, aż
po mroźne przestrzenie Lodowych Pustkowi.
Lodowy Admirał to postrach Oceanu Tetydzkiego i postać na wpół
legendarna. Mówi się, że admirał nie może umrzeć, mówi się,
że dla niego wojna się nie skończyła. Nie wszystko jest jednak takie, jakim się wydaje, a prawdziwe przygody zaczynają się niepostrzeżenie – zawsze tam, gdzie Duch historii odcisnął swoje piętno.
Sesja oparta na kampanii Operacja Wotan. W podziękowaniu dla
koordynatorów głównych Zjavy za ich zaangażowanie w konwent.
Młodzi i zieloni
MG: Przemir • System: Fate Accelerated (świat fantasy, gra orkami)

Liczba graczy: 3-5
Ograniczenia wiekowe: 14+
Godzina: 12:00-15:50 • Sala: RPG 8
Triggery: brutalność
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Minęło 25 lat, odkąd armia królestwa pokonała klany orków w wojnie. Niedobitki rozpierzchły się na wszystkie strony i założyły osady
z dala od ludzi. W wioskach tych dorastało nowe pokolenie orków.
Tak też było z Waszym plemieniem. Na tych skalistych i nieprzyjaznych ziemiach wydawało się, że nikt Was nie odnajdzie. A jednak…
Złu dziękujemy! – RPG dla dzieci
MG: Janek Sielicki • System: No Thank You, Evil!

Liczba graczy: 3-4
Ograniczenia wiekowe: 8-10 lat
Godzina: 14:00-15:50
Triggery: Przemoc kreskówkowa • Sala: RPG 6
Sesja przyjazna początkującym? Tak
Wymagana znajomość świata? Nie
Sesja dla dzieci w systemie No Thank You, Evil! Wiek 8-10 lat.

Konkurs „Złoty Laczek”
Konkurs polega na opublikowaniu autorskiego zdjęcia we
własnych, unikatowych, najpiękniejszych konwentowych
kapciach na fanpage’u Avangardy bądź na wydarzeniu Zjavy
9. Mogą to być kapcie zwykłe, jak również kapcie własnego
projektu i wykonania. Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury składające się z koordynatorów Zjavy 9. Jury
oceni oryginalność, kreatywność i poczucie humoru. Najciekawsze i najzabawniejsze zdjęcia zostaną nagrodzone!
Dla ułatwienia nam zadania, opatrujcie swoje zdjęcia hashtagiem #złotylaczek.
Kapcie w dłoń (…lub na stopy) i powodzenia!
Regulamin
1. Konkurs trwa od 25.12.2017 do 21.01.2018 do godziny
11:59.
2. Organizatorem konkursu „Złoty Laczek” jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki „Avangarda”.
3. Konkurs polega na opublikowaniu autorskiego zdjęcia
w konwentowych kapciach na jednym z internetowych
kanałów komunikacji Stowarzyszenia (profil facebookowy, wydarzenie Zjavy 9). Mogą to być kapcie zwykłe (kupione, gotowe), jak również kapcie własnego projektu
i wykonania.
4. Obuwie dopuszczalne w konkursie to: kapcie, obuwie
wiosenne (baleriny) i obuwie sportowe nie niszczące nawierzchni hali sportowej – lekkie tenisówki lub adidasy.
5. Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury składające się z koordynatorów Zjavy 9. Jury oceniać będzie oryginalność, kreatywność i poczucie humoru; nagrodzone
zostaną najciekawsze i najzabawniejsze zdjęcia.
6. Nagrodami w konkursie są gry planszowe ufundowane
przez partnerów Zjavy 9, książki i maskotki. Informacje
o nagrodach publikowane będą na bieżąco na kanałach
Stowarzyszenia i Zjavy 9. Przyznana zostanie nagroda
główna oraz wyróżnienia, zależnie od ilości i jakości zgłoszeń.
7. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie publikacji na profilu Stowarzyszenia oraz na facebookowym wydarzeniu
Zjava 9 w dniu 21.01.2018. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani poprzez prywatne wiadomości lub,
jeśli zostawią adresy e-mail, drogą e-mailową.
8. Nagrody zostaną wręczone na konwencie Zjava 9 w dniu
21.01.2018. Warunkiem odbioru nagrody jest zjawienie
się osobiście w uwiecznionych na fotografii kapciach.
9. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie i będą każdorazowo komunikowane uczestnikom
drogą internetową.

Zjava SURVIVAL :)

Jak przetrwać na konwencie?

żadne prelekcje, możecie wziąć udział w larpach i sesjach RPG.

Witamy na dziewiątej Zjavie! Przed Wami trzy dni wypełnione wieloma godzinami atrakcji. Przed rozpoczęciem konwentowania radzimy zająć miejsca do spania
w sleeproomie (znajdziecie go na I piętrze). Polecamy
także poświęcić chwilę na przejrzenie informatora –
przede wszystkim ostatnich stron, na których są mapki. Radzimy pozaznaczać w tabeli programowej atrakcje, które Was interesują. Zagospodarowanie czasu
jest oczywiście kwestią indywidualną – możemy tylko
zapewnić, że jeśli przyjechaliście w dobrym nastroju
na świetną zabawę, nie zawiedziecie się.

Jedzenie

Co robią gżdacze? Jak zostać członkiem
obsługi?
Gżdacze (członkowie obsługi konwentu) wyręczają organizatorów w zadaniach, których oni sami nie mogą wykonać z racji ograniczeń uniemożliwiających multilokację. Pomagają w pracach biurowych, roznoszeniu wody
czy utrzymywaniu porządku. Swoją pracę, tak samo
jak wszyscy tworzący Zjavę, wykonują na zasadzie wolontariatu, co sprawia, że należy im się jeszcze większy
podziw. Gżdacze otrzymują specjalny t-shirt, ubezpieczenie NNW, a także własne pomieszczenie, w którym
mogą odpocząć – gżdaczroom.
Chcecie dołączyć do tej zacnej ekipy, a wcześniej jakoś
nie wyszło? Prosimy o udanie się do gżdaczroomu. Zanim to uczynicie, musimy jednak ostrzec, że kto raz zostanie gżdaczem, często zostaje nim na co najmniej kilka
kolejnych lat. Czy jesteście gotowi podjąć wyzwanie?
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Kwestie towarzyskie
Czy jesteśmy starsi, czy młodsi, czy na konwent przyjechaliśmy po raz pierwszy, czy na fandomie zjedliśmy
zęby – jesteśmy przede wszystkim miłośnikami fantastyki. Jesteśmy tu po to, aby się poznawać i świetnie bawić. Nie obawiajcie się rozpocząć rozmowy z kimś, kogo
nie znacie, zadawać pytań prelegentom czy brać udziału w konkursach, sesjach RPG i larpach. Na konwencie
nie ma „pań” i „panów” (poza niektórymi gośćmi spoza
fandomu) – wszyscy zwracamy się do siebie na ty, używając ksywki bądź imienia (zwykle widocznych na identyfikatorze). To naprawdę umila życie i zbliża ludzi.
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Nocne życie Zjavy
Program konwentu przygotowany jest tak, byście
nie musieli w ogóle iść spać. Gamesroom działa całodobowo, a w tej krótkiej przerwie, kiedy nie dzieją się

RPG

RPG 4

TURNIEJOWA
(STOŁÓWKA)
14

16

WEJŚCIE

RPG 2

Na terenie konwentu obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających. Jesteśmy
w tym zakresie bardzo restrykcyjni i naprawdę nie liczcie na tolerancję. Dotyczy to zarówno spożywania, jak
i bycia pod wpływem. Złamanie regulaminu skutkuje
usunięciem z terenu wydarzenia bez zwrotu składki
akredytacyjnej.

TU MOŻESZ ZOSTAWIĆ
POCIECHY DO LAT 12! ZAJMĄ
SIĘ NIMI ANIMATORZY

WC

WC

RPG
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PRYSZNICE / WC

Alkohol

RPG 6

Skąd czerpać informacje?
Podstawowym źródłem informacji o Zjavie jest broszura, którą właśnie czytacie. Jej uważna lektura umożliwia
uzyskanie odpowiedzi na większość pytań, a znajdujące
się w niej mapy ułatwią poruszanie się po terenie.
Warto śledzić naszą stronę internetową – zjava.pl –
gdzie będziemy publikować wieści docierające do nas
w czasie konwentu. Te same informacje znajdziecie też
na wydarzeniu Zjavy na Facebooku.
Źródłem niedostępnych w internecie informacji mogą
być koordynatorzy, wyróżniający się czerwonym kolorem służbowych koszulek. Prosimy jednak, żebyście
mieli w pamięci, że każda z tych osób odpowiada za własny, określony fragment Zjavy, a dodatkowo może być
zajęta obowiązkami.

RPG 5
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SZATNIA

Miejsce noclegowe jest w tym samym budynku,
w którym odbywa się konwent – szukajcie oznaczeń
na drzwiach i kierujcie się według mapki na końcu informatora.
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PIĘTRO 2

AKREDYTACJA

Sleeproom

Jeśli chwyci Was głód, w bezpośredniej okolicy Zjavy
znajduje się wiele punktów gastronomicznych – fast-foody, pizzerie i knajpy azjatyckie. Dokładniejsze lokalizacje miejsc, w których można zjeść ciepły posiłek,
znajdują się na mapach umieszczonych na ostatnich
stronach informatora. Wpadnijcie koniecznie do naszego konwentowego partnera, Mississippi American Grill
And Bar przy ul. Czorsztyńskiej 1 – po okazaniu identyfikatora otrzymacie aż 30% zniżki! A jeżeli naprawdę się
Wam spieszy, zajrzyjcie do ZapchajMordor – foodtrucka
pod samym wejściem do szkoły.

SESJE RPG
PRZEDE WSZYSTKIM
DLA DZIECI!

MEDYCY
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WC

PROGRAM PIĄTEK

18:00
19:00
20:00

Program 1
Feminizm japońskich bohaterek
popkultury - spojrzenie etyki cnoty
Lasaira
Paranoia - najlepsza gra fabularna
Marcin Seji Segit
Do czego służy system RPG?
Grzegorz Driden Lewandowski

21:00

Cthulhu Dark - horror podnosi łeb
Radosław Ganczarek

22:00

Z łukiem przez rpgi...
DW
Płocki Klub Fantastyki Elgalh'ai

Program 2

Liga Złych MG

Planszowa

Larp

Games Room

Turniejowa

Pokazy
18:00
19:00

I want to believe - czyli obcy w RPG
Aleksander Złotówa Kowaliński
Stowarzyszenie Avangarda

20:00

Star Trek: Discovery – czy to koniec
Star Treka, jakiego znamy?
Paweł fluor Dąbrowski
(Stowarzyszenie TrekSfera)

21:00

22:00

23:00

23:00

PROGRAM SOBOTA
Program 1
10:00

11:00

Bohaterowie i Prawo
AGrzes
20 lat Quentina: The Best Of
Witold Squid Krawczyk
Kapituła Quentina

Program 2
Groza po włosku, czyli tajemnica
kina giallo
Błażej Błarz Grygiel
Kolektyw Graj
Kiedy Disney próbował straszyć...
czyli horrory z wytwórni Walt Disney
Pictures
Merry Graj Kolektyw

Liga Złych MG

Planszowa

Anatomia ras fantasy a historyczne
techniki walki bronią średniowieczną
Adrian Niks

Trolluję więc jestem, czyli o złych
graczach
Samael
Liga Złych Mistrzów Gry

Czy dobra gra to dobry produkt
sprzedażowy?
Paweł PabloGra Kurnatowski

14:00

Czas Oświeconych: wprowadzenie
do kampanii w Dwory Końca Świata
Jakub Zapała
Dwory Końca Świata

Jak napisać złą historię postaci
Mactator & Samael
Liga Złych Mistrzów Gry

Przegląd planszówek ze świata Star
Treka
Paweł fluor Dąbrowski
(Stowarzyszenie TrekSfera)
10 przykazań dobrego tłumaczenia
zasad gier
Paweł PabloGra Kurnatowski

15:00

Konkurs światodyskowy
Jakub Erpegis Osiejewski

Misz Masz
REBEL
Kingdomino
Games Factory

Sesja detektywistyczna - how to start?
Cellar
Liga Złych Mistrzów Gry
Szukając wydawcy, czyli u kogo wydać
swoją grę
Bang! Bang! Tra-ta-ta-ta! Pif! Paf! - Skandale i gafy, czyli o tym, jak gramy
Adam Kwapiński
w Wolsunga
czyli broń palna w RPG
17:00
Mactator
Alesander Złotówa Kowaliński
Liga Złych Mistrzów Gry
Stowarzyszenie Avangarda
Historia nowoczesnych gier
Erpegowe WDŻ
Na ratunek Barsawii, czyli Earthdawn Nie ogarniam tej kuwety, tyle piasku 18:00
planszowych
Krzyś
Panel dyskusyjny o sandboxach
wciąż żywy
Paweł PabloGra Kurnatowski
Liga Złych Mistrzów Gry
Xray - Jay
Monika Auraya Czyżowicz
16:00

19:00

20:00

Graj Fabułą - Warsztaty tworzenia
scenariusza
Włodi, Merry, Błarz
Graj Kolektyw

Poznaj Barsawię: Travar i Kościany
Kodeks
Michał Kosmit Kosmala
Kosmit Paczy
Mistrzu Gry, ja to bym zrobił inaczej...
o feedbacku po sesji
Michał Kosmit Kosmala
Kosmit Paczy
pięcioma zmysłami
Nefryt

Osiągnięcia współczesnej nauki - czyli
jak science-fiction staje się po prostu
science
Maciej Winiarski

Tarot - historia i współczesność
Sznurek

QVO VADIS -prezentacja settingu
do Savage Worlds
Jakub Liskowic Rutkowski

21:00 Pozwól mi poczuć, czyli jak opisywać
22:00
23:00

00:00

13:00

Pół beczki prochu i trzy
czwarte betoniarki Jacek XaneX Olejnik
Stowarzyszenie Antykonwent
Rafineria

14:00

Czaszki tuszem, kawą
i wybielaczem malowane
(warsztaty)
Patrycja Pat Wiazowska

Targowisko bitzów
Adrian Niks
Overwatch

15:00

Sala Gimnastyczna: Taniec
z Wachlarzami Bojowymi
Judyta Bulman
Turniej: Ograj Kumpli
w Munchkina!
Black Monk Games

The Last Hour Marco
Grimuar/LubLarp

16:00

17:00

Wojnacja
DW
18:00

Takenoko
REBEL

Łukasz Wookie Woźniak - spotkanie
z recenzentem, autorem gry Valhalla
i twórcą portalu zagramw.to
Łukasz Wookie Woźniak
Otwarta Sesja RPG: Kontrakt
Oldenhallera
kuglarz
Liga Złych Mistrzów Gry

Sala Gimnastyczna: Trening
bronią bezpieczną
12:00
Mariusz Arius Kur
Warszawskie Niezależne
Bractwo Larpowe OFENSYWA

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Potwory w Tokio
EGMONT

Intra, spotlighty i raporty z sesji
Tomasz kaduceusz Pudło

Zostań Mistrzem Gry – to łatwe!
Tomasz Kaduceusz Pudło, Marcin
Seji Segit

Pokazy

11:00

Gamifikacja w domu i zagrodzie
Marek Golonka

Konkurs wiedzy o istotach z folkloru
13:00
słowiańskiego
Biedronka
Porozmawiajmy o RPG
Moderatorzy: Jakub Arathi Nowosad,
Marcin Seji Segit

Turniejowa

10:00

Powrót do RPG (po długiej przerwie)
kuglarz
Liga Złych Mistrzów Gry

Konkurs wiedzy Firefly/Serenity
Biedronka i Driden

Games Room

Walcz i morduj
Mactator
Liga Złych Mistrzów Gry

Dark Age of Sigmar
Witold Squid Krawczyk
Kapituła Quentina

12:00

Larp

19:00

20:00

Larp piracki - Po Burzy Ktulu i DW
Płocki Klub Fantastyki
Elgalh'ai
LARP: WoD Wilkołak: Świergot nowiu

21:00
22:00
23:00

00:00

PROGRAM NIEDZIELA
Program 1

Program 2

Liga Złych MG

Planszowa

Larp

Games Room

Przygoda rusza z kopytka, czyli o My
Little Pony RPG słów kilka
Pati Dziczka Olchowy
Graj! Kolektyw

10:00

11:00

Erpegowe piosenki
Radosław Ganczarek

12:00

Napisz. Wydaj. Sprzedaj. Powtórz
Janek Sielicki

13:00

Dorośli i dzieci 2
Paula Mackiewicz

14:00

Mitologia słowiańska - prawda czy
bajka?
Sofia

Dorośli i dzieci
Anna Nahurna
Ogrosfera

Gottlieba topichy porwały, czyli
mazurski folklor
Artur Dzikowy Olchowy
GOREktyw

Turniejowa

Pokazy

10:00

Jak zostać złym MG
Samael
Liga Złych Mistrzów Gry

11:00

Jak zawieść oczekiwania i wciąż być
kochanym
Krzyś
Liga Złych Mistrzów Gry

12:00

Mistrz Gry kule nosił, czyli
o zamkniętych sesjach
Krzyś
Liga Złych Mistrzów Gry

Zapomniana Nierzeczywistość prezentacja systemu
Merry
Graj Kolektyw

Star Realms
Games Factory
Wybory w Old Sarum
Przemysław Matuszewicz
Koło Fantastyki i Gier UW

13:00

Ice Cool
REBEL

14:00

Turniej: Vudu - Niech tańczą,
jak im zagrasz!
Black Monk Games

15:00

15:00

Wystawcy
Na Zjavie 9 będzie można nie tylko pograć,
ale również wyposażyć się w rozmaite gry
i akcesoria, oferowane po atrakcyjnych,
konwentowych cenach. W tym roku będziecie
mieli okazję spotkać u nas całkiem sporo,
jak na tak małe przedsięwzięcie, wystawców
ulokowanych w hali głównej Games Roomu.

Wystawcy na hali głównej:
Rebel
Black Monk
Kreatorium.com
Barthalon
Tactic Games

Mr.Meeple
Spell Games
Games Factory
GieniaNeedleWork
Maginarium
Replikator
Paladynat
Odmęty Absurdu
Other Side
Zamki w korze
Szkoła Języków Obcych TELL ME

30

SOCJAL i informacje organizacyjne - Zjava SURVIVAL 2 :)

NOCLEGI W SZKOLE:
Zapewniamy darmowe noclegi w budynku szkoły (TRZEBA
MIEĆ ŚPIWÓR I KARIMATĘ). Sala noclegowa znajduje się w górnej hali sportowej (nad Games Roomem).

NAPEŁNIANIE GŁODNYCH I SPRAGNIONYCH
BRZUSZKÓW:
W bezpośredniej okolicy konwentu znajduje się kilka knajp
azjatyckich, kawałek dalej - pizza, fastfoody i kebaby. Polecamy
Grill Bar Mississipi. Można też będzie skorzystać ze stojącego
przed wejściem na konwent Food Trucka ZAPCHAJ MORDOR.

SZATNIA:
Dla wygody uczestników udostępniamy strzeżoną szatnię. Będzie można zostawić ciężkie zimowe odzienie i obuwie w miejscu oznaczonym indywidualnym numerkiem.

UWAGA!!!
Na terenie konwentu obowiązuje zmiana obuwia – prosimy
o zabranie ze sobą butów/kapci etc. na zmianę. Dla zapominalskich będą dostępne, za symboliczną opłatą, kapcioszki
hotelowe. Ich ilość jest ograniczona!

Marcin „Kopczyn” Kopczyński (koordynator główny)
Weronika „Mau” Rędziniak (koordynator główny)
Tomek „nołnejm” Rutkowski (gżdacze)

KOLORY KOSZULEK Zjavy, CZYLI JAK POZNAĆ ORGA:
Czarny - uczestnik, nie udzieli Ci informacji
Zielony - Gżdacz z obsługi, może pomóc ale lepiej poszukaj:
Czerwony - koordynator, powinien pomóc

KUCHNIA
AZJATYCKA

APTEKA

PIZZA

SKLEP

RESTAURACJA

KEBAB

FAST FOOD

Maciej „Zefir” Starzycki (program)
Zuzanna Kadlčik (RPG&larpy)

MAPA OKOLICY KONWENTU

Ignacy Mościcki (wystawcy, sponsorzy)
Kaja Michałowicz (wystawcy, sponsorzy)
Jakub „Vampaj” Kumecki (ochrona)

PIERWSZA POMOC - fundacja Anikar

KOSZULKI:
W związku ze sporą popularnościa pamiątkowych koszulek
ogłaszamy, że w tym roku na Zjavie będzie można zdobyć oryginalne koszulki konwentu. Liczba egzemplarzy jest ograniczona,
więc kto pierwszy ten lepszy. Gżdacze nie muszą się już o to
martwić – mają je zapewnione za okazaną pomoc w obsłudze.
Dodatkowe egzemplarze będzie można zdobyć w konkursach,
a szczęśliwcy, którzy zdążą jako pierwsi, będą mogli je nabyć.
O koszulki pytajcie NA AKREDYTACJI.

BANKOMAT
KONWENT KOORDYNUJĄ:

BEZPIECZNA ZJAVA

Konwenty – w tym Zjava – są bezpiecznymi
imprezami. Jednak na każdym wydarzeniu, które
gromadzi setki osób, mogą się zdarzyć nieprzyjemne sytuacje. Nie spodziewamy się ich, ale
jesteśmy na nie przygotowani.
Jeżeli spotkacie się z molestowaniem w dowolnej formie, kradzieżą, obrażaniem, nękaniem (fizycznym lub słownym) albo innym
niewłaściwym zachowaniem, nie wahajcie się
skontaktować z organizatorami, którzy udzielą
Wam pomocy i wyciągną konsekwencje wobec
odpowiedzialnej osoby.

Autobusy:

A1

A1 - Park Moczydło 03
(167 w stronę Siekierki - Sanktuarium,
po drodze Metro Pole Mokotowskie
A2 - Park Moczydło 04
(167 w stronę Chomiczówka)
A3 - Park Moczydło 02
(520 w stronę Chomiczówka)
A4 - Park Moczydło 01
(520, 523, 171, 109, 190
- stąd odjedziesz z konwentu)

A4

A3
A2

Patronat medialny:

Współpraca medialna:

Jedzonko:

Zgłoszenia w takich sprawach odbierają
koordynator główny Marcin Kopczyński
i koordynator ds. bezpieczeństwa Jakub Kumecki

Czorsztyńska 1
01-410 Warszawa

Pt. 12:00 - 23:00
Sb. 11:00 - 23:00
Nd. 11:00 - 22:00

30% zniżki za okazaniem ID Zjavy 9

Food Truck na Zjavie!
Nie musisz szukać jedzenia daleko, stoimy
tuż przed wejściem na konwent.
Odwiedź nas i ZAPCHAJ MORDOR!

