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Witamy!
(Zawsze chciałam użyć tego prawidłowo. A tutaj jestem gospodarzem, to mogę.)
Witamy Was serdecznie na jubileuszowej, dziesiątej już edycji Zjavy – imprezy, która dla wielu z nas oznacza rozpo-
częcie roku konwentowego. Tym razem postawiliśmy mocno na gry fabularne, które po latach przewagi planszówek 
wchodzą do mainstreamu. Coraz więcej nowych osób dołącza do fandomowego światka, żeby dowiedzieć się, o co 
chodzi w RPG i larpach. Fantastycznie! Cieszymy się, że z nami jesteście.
Przygotowaliśmy starannie wyselekcjonowany wybór larpów – najlepszych chamberów, jakie mogliśmy zaoferować. 
Przeczytacie o nich więcej na s. 18. Z kolei sesji RPG jest tak dużo (pamiętacie akcję „Sto sesji na 10-lecie Zjavy”? 
No, to zgłosiliście ich 120!), że nie zmieściły się nam wszystkie do informatora. Tutaj zamieszczamy spisy tytułów 
i systemów (s. 22), a opisy i więcej szczegółów znajdziecie w RPG Info na pierwszym piętrze. Na każdą z gier zapi-
szecie się również tam.
Dla nas – organizatorów głównych – dziesiąta Zjava jest szczególna również dlatego, że po czterech koordynowanych 
przez nas edycjach czas się pożegnać. Staraliśmy się ze wszystkich sił, żeby ugościć Was na jak najfajniejszych impre-
zach. Co dobrego, to nasz zespół, a co złego, to wiadomo – pech na kościach.
Dziękujemy, że z nami byliście i jesteście. Do zobaczenia!

koordynatorzy główni
MARCIN „KOPCZYN” KOPCZYŃSKI

WERONIKA „MAU” RĘDZINIAK

 Współpraca:

Organizatorzy:

Patron honorowy

Współpraca medialna:

Sarameda Hakte

Patron medialny Knajpy konwentowe:



O Zjavie



Regulamin konwentu
§1.  Konferencja Zimowa Jazda Avangardowa – Zjava 10, zwana dalej 

Konwentem, odbywa się w dniach 1-3 lutego 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej 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 Organizatorem. 

§3.  Terenem Konwentu jest budynek Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana 
Pawła II przy ulicy Deotymy 25/33 oraz przylegający do niego ogrodzo-
ny teren. Na terenie Konwentu wolno przebywać od godziny 17:00 
w piątek 1 lutego 2019 roku do godziny 17:00 w niedzielę 3 lutego 2019 
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 Organizatora. 

§4.  Na terenie konwentu obowiązuje zmiana obuwia na lekkie. Za 
obuwie lekkie uważa się kapcie, obuwie wiosenne (baleriny) i obuwie 
sportowe nieniszczące 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. Niedo-
puszczalne jest noszenie ochraniaczy na obuwiu ciężkim lub poten-
cjalnie niszczącym nawierzchnię. W szczególności, lecz nie wyłącznie, 
dotyczy to glanów, martensów, obuwia desantowego (wojskowego), 
szpilek i innych.

§5.  Konwent jest wydarzeniem niekomercyjnym. Wpłacane składki akre-
dytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Konwentu 
lub jego kolejnych edycji. Organizatorzy pracują społecznie. Wszyscy 
uczestnicy Konwentu, włącznie z organizatorami, wolontariuszami 
i twórcami programu, wnoszą identyczną opłatę akredytacyjną. 

§6.  Konwent ma charakter konferencji zamkniętej. Udział w nim mogą 
wziąć osoby mające zgodę Organizatora na wstęp i przebywanie 
na terenie Konwentu na ustalonych przez Organizatora 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 zdję-
ciem 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 formula-
rza 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. Dzieci do 12. roku życia są zwolnione z uiszczania 
składki akredytacyjnej.

§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 siedzibą w Warszawie. Dane osobowe uczestników będą wykorzy-
stywane do ewidencji osób przebywających na terenie Konwentu 
oraz w celach statystycznych (Organizator liczy, jaki przedział 
wiekowy jest reprezentowany najliczniej, z podziałem na płeć). 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 nie-
zbędne do uczestnictwa w Konwencie.

§10.  Dowodem uzyskania zgody na uczestnictwo w Konwencie jest 
numerowany identyfikator. Należy go podpisać imieniem i nazwi-
skiem (oraz pseudonimem, jeśli taka jest wola uczestnika) i nosić 
w widocznym miejscu. Należy go pokazywać na każde wezwanie 
Organizatora, wolontariuszy oraz pracowników instytucji, na terenie 
której odbywa się Konwent.

§11.  Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić w punkcie akredy-
tacyjnym. Nowy identyfikator zostanie wydany po ponownym uiszczeniu 
opłaty akredytacyjnej. Organizator ma 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 wykonanych na terenie i pod-
czas trwania Konwentu, 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 Organizatora.

§15.  Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizator 
i wolontariusze.

§16.  Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzega-
nia 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 
Organizatora, który przekaże 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 stano-
wić 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 przeprowa-

dzenia programu (pokazy, larpy), należy zgłosić ten fakt Organiza-
torowi. Organizator przechowa przedmioty w depozycie i udostępni 
na czas trwania atrakcji, podczas której przedmioty muszą być pod 
stałym nadzorem osoby prowadzącej punkt programu. Organizator 
może nie wyrazić zgody na wykorzystanie zgłoszonych przedmiotów 
i zażądać usunięcia ich z terenu konwentu, zapewnienia odpowied-
niego 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. Obowią-
zuje 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.  Organizator nie odpowiada 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 Organizatora.

§24.  Wszyscy Uczestnicy, przedstawiciele Organizatora i wolontariusze są 
zobowiązani do traktowania innych osób z szacunkiem. Osoby zacho-
wujące się agresywnie, obraźliwie lub stwarzające zagrożenie dla czy-
jegoś 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 sprzą-
tania po sobie oraz podporządkowania się decyzjom Organizatora, 
wolontariuszy i pracowników instytucji, na terenie której odbywa się 
Konwent.

§26.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane 
przez Uczestników – sprawcy będą pociągani do indywidualnej 
odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych 
Organizatorowi.

§27.  Ze względów bezpieczeństwa Organizator zastrzega 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 zastawia-
nia 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 decyduje 
Organizator.

§31.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania progra-
mu 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 Organizatora na policję.

§34.  Powyższy Regulamin obowiązuje Uczestników, wolontariuszy i przed-
stawicieli Organizatora.
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§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 wypożyczo-
nych gier przed zakończeniem Konwentu.

§6B.  Wypożyczalnia zakończy wydawanie gier na godzi-
nę 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.

Regulamin  
Wypożyczalni Gier
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Koordynatorzy
Marcin „Kopczyn” Kopczyński 

(koordynator główny)

Weronika „Mau” Rędziniak  
(koordynator główny)

Tomek „nołnejm” Rutkowski  
(gżdacze)

Zuzanna „Noemi” Kadlčik 
(program)

Maciej „Zefir” Starzycki  
(larpy)

Michał „Mnich” Lewandowski 
(sesje)

Patrycja Nasiadko 
(wystawcy)

Jakub „Vampaj” Kumecki 
(ochrona)

Konkurs polega na opublikowaniu autorskiego zdjęcia 
we własnych, unikatowych, najpiękniejszych konwen-
towych kapciach na fanpage’u Avangardy bądź na 
wydarzeniu Zjavy 10. Mogą to być kapcie zwykłe, jak 
również kapcie własnego projektu i wykonania. Nade-
słane zdjęcia zostaną ocenione przez jury składające 
się z koordynatorów Zjavy 10. Jury oceni oryginalność, 
kreatywność i poczucie humoru. Najciekawsze i najza-
bawniejsze zdjęcia zostaną nagrodzone!
Dla ułatwienia nam zadania, opatrujcie swoje zdjęcia 
hashtagiem #zlotylaczek.
Kapcie w dłoń (…lub na stopy) i powodzenia!

Regulamin
1.  Konkurs trwa od 25.01.2019 do 3.02.2019 do godziny 10:00.
2.  Organizatorem konkursu „Złoty Laczek” jest Stowarzy-

szenie Miłośników Fantastyki „Avangarda”.
3.  Konkurs polega na opublikowaniu autorskiego zdjęcia 

w konwentowych kapciach na jednym z internetowych 
kanałów komunikacji Stowarzyszenia (profil face-
bookowy, wydarzenie Zjavy 10). 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 nieniszczące na-
wierzchni hali sportowej – lekkie tenisówki lub adidasy.

5.  Nadesłane zdjęcia zostaną ocenione przez jury składa-
jące się z koordynatorów Zjavy 10. Jury oceniać będzie 
oryginalność, kreatywność i poczucie humoru; nagro-
dzone zostaną najciekawsze i najzabawniejsze zdjęcia.

Konkurs „Złoty Laczek”

6.  Nagrodami w konkursie są gry planszowe ufundowane 
przez partnerów Zjavy 10, książki i gadżety. Informacje 
o nagrodach publikowane będą na bieżąco na kanałach 
Stowarzyszenia i Zjavy 10. Przyznana zostanie nagroda 
główna oraz wyróżnienia w liczbie zależnej od ilości 
i jakości zgłoszeń.

7.  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Stowarzyszenia 
oraz na facebookowym wydarzeniu Zjava 10 w dniu 
3.02.2019. Dodatkowo zwycięzcy zostaną poinformowani 
poprzez prywatne wiadomości lub, jeśli zostawią adresy 
e-mail, drogą e-mailową.

8.  Nagrody zostaną wręczone na konwencie Zjava 10 
w dniu 03.02.2019. Warunkiem odbioru nagrody jest 
zjawienie się osobiście w uwiecznionych na fotografii 
kapciach.

9.  Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmia-
nie i będą każdorazowo komunikowane uczestnikom 
drogą internetową.

cześć i chałwa im!
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GRAMY!Express to stare, dobrze znane GRAMY! w skróco-
nej, dwuetapowej formule.

Dlaczego GRAMY! ?
Konkurs na najlepszego gracza narodził się na pierwszej 
edycji konwentu ConQuest w roku 2003 i od razu zdobył 
sporą popularność.

U kogo GRAMY! ?
Tradycyjnie do prowadzenia sesji w konkursie zapra-
szani 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 legen-
dy. Nikomu innemu nie powierzyliby-
śmy odpowiedzialnej funkcji sędziego 
– w konkursie GRAMY! to Mistrzowie 
decydują o zwycięzcach.

W co GRAMY! ?
Pozostawiamy MG dowolność w wybo-
rze systemu gry, mechaniki, sposobu 
prowadzenia itp. Gracze muszą się 
dostosować do wymagań. Jeżeli na 
sesji pojawi się Gracz nieznający 
systemu, w który przyjdzie mu za 
chwilę zagrać, MG w skrócie przybliży, 
o co chodzi, ale nie ponosi odpo-
wiedzialności za tę niewiedzę. Dobry 
Gracz powinien odnaleźć się w każdej 
sytuacji. 

Z kim GRAMY! ?
Z ludźmi, których wybierze nam los. 
Już po losowaniu, kto i u kogo 
zagra Gracze mogą spotkać się 
z MG, który będzie im prowadził. 
Turniej turniejem, ale wszyscy 
chcą się dobrze bawić – MG ma prawo 
ustalić ze swoją przyszłą drużyną szczegóły, poprosić 
o przygotowanie do sesji itp. Nie ma natomiast możliwości 
wymienienia się miejscem z graczem z innej drużyny.

GRAMY!Express 

Czy wszyscy GRAMY! ?
Zjava, jak każdy konwent, jest wydarze-
niem ograniczonym w czasie i prze-
strzeni. Siłą rzeczy Gramy!Express nie 
może przyjąć nieograniczonej liczby 
chętnych. Żeby zapewnić Graczom 
i Mistrzom Gry optymalne warunki, 

liczba uczestników nie przekroczy 
20 osób.

Jak zgłosić się do turnieju?
Jeżeli chcesz wziąć udział w tegorocz-
nej edycji GRAMY!Express, przyjdź 
w sobotę o godzinie 09:00 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. Kon-
kurs 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!Express to przede wszystkim zabawa, 
ale finaliści konkursu mogą liczyć na nagro-

dy ufundowane przez konwent.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu 
Gramy!Express można otrzymać w punkcie RPG Info.

Pokazy prototypów gier odbywają się w sposób ciągły 
w specjalnej strefie prototypów – zapraszamy do 
GamesRoomu!
Chcesz zostać prawdziwym testerem? Teraz masz szan-
sę! Twórcy planszówek i karcianek przyjechali na Zjavę 
specjalnie dla Was. Odwiedźcie ich stoliki i pomóżcie 
odnaleźć im równowagę Mocy… to znaczy balans w ich 
najnowszych grach!

W tym roku gościmy Łukasza Makucha z jego grą Plażing 
– parawany w dłoń! Cel to zajęcie jak największej 
powierzchni plaży z wykorzystaniem koców, parawanów 

Prototypy gier
i gratów. Marzyliście o własnym nadmorskim imperium? 
Świetnie, przyjdźcie przetestować możliwe strategie!

Oprócz Łukasza swoje gry zaprezentują Wam studenci 
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W Strefie Game-
dec (skojarzenia nieprzypadkowe) pokażą proto-
typy, nad którymi pracują na zajęciach, oraz swoje 
scenariusze RPG. Przygotowali dla nas cztery tytuły: grę 
logiczną Krokodyle i antylopy, storytellingowe Przeka-
zane historie, detektywistyczną karciankę Morderstwo 
w Ithan oraz kontrowersyjny Suicide Jump. Chcecie 
zobaczyć, o co chodzi? Wpadnijcie do GamesRoomu!



Celem Fundacji ANIKAR jest działalność ratownicza i wszechstronne dzia-
łanie 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 bezpie-
czeństwo oraz pomoc medyczną i przedmedyczną.
 

Zapraszamy w sobotę o 13:00 na zajęcia otwarte z pierw-
szej pomocy – szkolenie przy stanowisku wyposażonym 
w fantomy, automatyczne defibrylatory i inny sprzęt 
pierwszej pomocy. Instruktorzy pokażą zaintereso-
wanym, jak prawidłowo udzielić pomocy i jak ko-
rzystać ze sprzętu ratującego życie. Zapraszamy 
na sleeproom do specjalnie oznaczonej strefy.
 
www.anikar.pl

W sobotę 02.02 w godzinach 11:00-18:00 
odbędzie się rekrutacja dawców szpiku.
Na miejscu będą z nami pracownicy Instytutu 
Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, 
którzy pobiorą próbki i poproszą o wypeł-
nienie ankiety. Procedura trwa ok. 30 minut. 
Polega na wypełnieniu kilku dokumentów, 
kwalifikacji lekarskiej oraz pobraniu próbek krwi. 
Zabierzcie ze sobą dowody osobiste – rejestrowa-
ne będą tylko osoby pełnoletnie, zdrowe i niezapisa-
ne w żadnym ośrodku dawców szpiku.

RPG Info to miejsce, w którym dowiecie się o wszyst-
kim, co związane z sesjami na naszym konwencie. 
Pomagamy wybrać system, przydzielamy miejsca, 
znajdujemy Mistrzów Gry i graczy. Znajdziesz nas na 
pierwszym piętrze szkoły, nad GamesRoomem.
Zapisy na sesje prowadzimy my – służymy zresztą 
pomocą w dowolnej sprawie z nimi związanej. U nas 
także zapiszesz się na konkurs GRAMY!Express.

W RPG Info Mistrz Gry może:
•  wywiesić ogłoszenie o nadchodzącej sesji (formula-

rze dostępne są na miejscu)
•  otrzymać odpowiednio przygotowane miejsce do gry
•  zarejestrować się w Konwentowej Bazie MG
•  poprosić o pomoc w znalezieniu graczy
•  dowiedzieć się, na jakie systemy jest obecnie zapo-

trzebowanie wśród graczy
•  uzyskać informacje na temat atrakcji w bloku RPG

W RPG Info Gracz może:
•  wywiesić informację o poszukiwaniu drużyny (formu-

larze dostępne są na miejscu)
•  poprosić o pomoc w znalezieniu 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

RPG Info

Fundacja ANIKAR
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o konwencie

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 nie-
właściwym zachowaniem, nie wahajcie się 
skontaktować z organizatorami, którzy udzielą 
Wam pomocy i wyciągną konsekwencje wobec 
odpowiedzialnej osoby.

Zgłoszenia w takich sprawach 
odbierają koordynator 
główny Marcin Kopczyński 
(nr tel. 882 069 399) i koordynator 
ds. bezpieczeństwa Jakub Kumecki 
(505 169 647).
Jeśli potrzebna będzie pierwsza 
pomoc, dzwońcie pod numer 
506 878 080.



Ten tekst adresujemy do osób, które mają mniej do-
świadczenia z konwentami.
Przed Wami trzy dni wypełnione wieloma godzinami 
atrakcji. Osobom nocującym na terenie szkoły radzimy 
zająć miejsca do spania w sleeproomie (znajdziecie 
go na I piętrze). Polecamy także poświęcić chwilę 
na przejrzenie informatora – przede wszystkim na 
zapoznanie się z mapkami. Warto zaznaczyć w tabeli 
programowej atrakcje, które Was interesują.

Sleeproom
Tu można przenocować. Jest na I piętrze na sali gimna-
stycznej. Szukajcie oznaczeń na drzwiach i kierujcie się 
według mapki w informatorze.

Kwestie towarzyskie
Stare powiedzenie mówi, że na konwencie są tylko znajomi 
i przyszli znajomi. Wszyscy, niezależnie od wieku i stażu, 
jesteśmy przede wszystkim miłośnikami fantastyki. Nie oba-
wiajcie się rozpocząć rozmowy, zadawać pytań prelegentom 
czy brać udziału w konkursach, sesjach i larpach. Zwracamy 
się do siebie na ty, używając ksywki bądź imienia (zwykle wi-
docznych na identyfikatorze). To umila życie i skraca dystans.

Jedzenie
W bezpośredniej okolicy Zjavy znajduje się wiele punk-
tów gastronomicznych – fast-foody, pizzerie i knajpy 
azjatyckie. Zaznaczyliśmy je na mapce poniżej.
Zapraszamy szczególnie gorąco do trzech współpracu-
jących z nami miejsc:
•  Mississippi American Grill And Bar przy ul. Czorsz-

tyńskiej 1 – po okazaniu identyfikatora otrzymacie aż 
10% zniżki na całe zamówienie!

•  Kawadzieścia przy ul. Krępowieckiego 10 – 50% 
zniżki na wszystkie napoje bezalkoholowe, kiedy 
pokażecie identyfikator!

•  A jeżeli naprawdę się Wam spieszy, zajrzyjcie do Zapchaj-
Mordor – foodtrucka pod samym wejściem do szkoły.

Alkohol
Na terenie konwentu obowiązuje absolutny zakaz 
spożywania alkoholu oraz przyjmowania środków 
odurzających. Jesteśmy w tym zakresie bardzo restryk-
cyjni. Dotyczy to zarówno spożywania, jak i bycia pod 
wpływem. Złamanie regulaminu skutkuje usunięciem 
z terenu wydarzenia bez zwrotu składki akredytacyjnej. 

Nocne życie Zjavy
Podczas Zjavy w ogóle nie trzeba spać. GamesRoom 
działa całodobowo, a w tej krótkiej przerwie, kiedy nie 
odbywają się żadne prelekcje, możecie wziąć udział 
w larpach i sesjach RPG.

Skąd czerpać informacje?
Podstawowym źródłem informacji o Zjavie jest infor-
mator. Jego lektura umożliwia uzyskanie odpowiedzi 
na większość pytań, a mapki ułatwią poruszanie się 
po terenie. Warto śledzić naszą stronę internetową – 
zjava.pl – gdzie publikujemy wieści docierające do nas 
w czasie konwentu. Te same informacje znajdziecie na 
wydarzeniu Zjavy na Facebooku.
Jeśli nadal nie znaleźliście interesującej Was informa-
cji, nie bójcie się pytać. Organizatorzy (czerwone ko-
szulki) i gżdacze (zielone) są po to, żeby Wam pomóc.

Co robią gżdacze? 
Jak zostać członkiem obsługi?
Gżdacze, czyli wolontariusze obsługujący konwent, 
pomagają w pracach organizacyjnych, roznoszeniu 
wody czy utrzymywaniu porządku. Otrzymują specjalny 
t-shirt, ubezpieczenie NNW, a także własne pomiesz-
czenie – gżdaczroom.
Chcecie dołączyć do tej zacnej ekipy? Prosimy o 
udanie się do gżdaczroomu (patrz: mapka). 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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Jak przetrwać na konwencie?

o konwencie

A1

A3

A2

A4

– sklep

– apteka

– bankomat

– jedzenie

– Autobusy 184 i 197A1

– Autobusy 523 i N43A2

– Autobusy 184 i 197A3

– Autobusy 109 154 155 167 171 190 523 N43A4



Program
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Prelekcje
Prelekcyjna 1

Piątek  
Międzykonwentowy poczet władców 
 – Karol Wielki
PROWADZĄCY: PIOTR „VOYNAR” WOJNAROWICZ

Godzina: 18:00-18:50
Karol, jak wiadomo, był wielki – ale dlaczego? Od 
jego imienia wywodzi się polskie słowo „król”. Co tak 
naprawdę osiągnął, żeby zasłużyć na ten przydo-
mek? Które z legend o nim są prawdziwe, a które są 
tylko uroczymi mitami? Co z wiedzy o jego czasach 
i panowaniu może przydać się do rekonstrukcji, RPG 
czy larpów? To wszystko plus odrobina humoru na tej 
prelekcji, będącej kolejną odsłoną cyklu.

Political fantasy, czyli królestwa teoretyczne
PROWADZĄCY: BRZOSTI

Godzina: 19:00-19:50
Ile podatku płacili chłopi w Westeros? Kto tworzył i eg-
zekwował prawo w Śródziemiu? Czy Ministerstwo Magii 
miało jakikolwiek sens?
Prawie każdy świat fantasy tworzy swoją wersję 
państw, królestw i instytucji. Jednak mało który autor 
zadaje sobie więcej trudu niż krzyknięcie „magia”, gdy 
przychodzi do opisywania wewnętrznych mechanik 
działania. Przyjrzymy się temu jakże uroczemu temato-
wi i zestawimy go z prawdziwymi teoriami.

Co ciekawego w 4. edycji Warhammera
PROWADZĄCY: BEAMHIT

Godzina: 20:00 – 20:50
Nadchodzi polska premiera 4. edycji Warhammera. Co 
ma ona ciekawego do zaoferowania tym, którzy grają 
w pierwszą lub drugą edycję? Czy warto się przerzucić 
na nową? O tym możecie dowiedzieć się na tej prelekcji.

Wszystkie światy D&D
PROWADZĄCY: JACEK DUCH

Godzina: 21:00-21:50
Dungeons & Dragons, nazywane matką gier RPG, 
obrosło w ciągu 40 lat najróżniejszymi fantastycznymi 
światami. Na naszym spotkaniu dostaniesz pigułę 
ciekawie podanej wiedzy na temat wszystkich liczących 
się settingów D&D. Dowiesz się, co je łączy (oprócz 
mechaniki D&D), a co dzieli. Grayhawk, DragonLance, 
Forgotten Realms, Dark Sun, Al-Qadim, Spelljammer 
i parę innych światów: poznasz je wszystkie, zobaczysz 
jak wyglądały kiedyś i jak wyglądają dziś (lub też 
w jaki sposób zostały uśmiercone), weźmiesz udział 
w konkursie i może wygrasz podręcznik do jednego ze 
światów D&D.

Voodoo w PRL – pokaz filmu „Sztuka znikania”
PROWADZĄCY: KACPER Z PODCASTU MOJECTHULHU.PL

Godzina: 22:00-23:50
Czy voodoo jest przykrywką dla kultu Wielkich Przed-
wiecznych? A może jest sposobem, by się im przeciw-
stawić? Czy upadek komuny był możliwy dzięki potężnej 

magii haitańskiego houngana? Jakkolwiek by nie było, 
warto zrozumieć lepiej motywy voodoo, które wspaniale 
wzbogacą Wasze sesje w cthulhowych, pulpowych i hor-
rorowych uniwersach. Po projekcji filmu „Sztuka znika-
nia” (2013, reż. B. Konopka, P. Rosołowski) porozmawia-
my o różnych obliczach voodoo w kulturze popularnej 
oraz o wykorzystaniu tych motywów w przygodach RPG.

Sobota  
„A gdyby tak...”, czyli o historii alternatywnej 
słów kilka
PROWADZĄCY: BRZOSTI

Godzina: 10:00-10:50
Historia to zbiór przypadków, planów i rzeczy, które po 
prostu „były”. Z naszej perspektywy wszystko pasuje na 
swoim miejscu. Gdyby jednak zaburzyć kolejność, prze-
stawić kilka mniej znaczących faktów, moglibyśmy wylą-
dować w kompletnie innej rzeczywistości. Ale żeby zrobić 
to dobrze, musimy wziąć pod uwagę pewne czynniki.

Fantastyczne Uniwersa
PROWADZĄCY: TOMASZ MISTERKA

Godzina: 11:00-11:50
Tworzenie i prowadzenie światów gry w locie.

Z własnego doświadczenia: wydajemy erpega
PROWADZĄCY: ALEKSANDRA SONTOWSKA

Godzina: 12:00-12:50
Podobno każdy erpegowiec ma jakiegoś erpega w szu-
fladzie. Otrzepcie Wasze dzieło z kurzu i przyjrzyjcie 
mu się raz jeszcze. Sprawdźmy, czy jest gotowe i o co 
jeszcze musicie zadbać przed publikacją.

Przedwojenna Warszawa w mitologii Cthulhu
PROWADZĄCY: FREJTAG

Godzina: 13:00-13:50
Mit przedwojennej Warszawy jest wciąż żywy. Opowiem 
Wam o tym, jak fascynującą przygodą było dla mnie 
zgłębianie woluminów i starych ksiąg w poszukiwaniu 
inspiracji do autorskiej kampanii w uniwersum Wielkich 
Przedwiecznych. Dlaczego Lovecraft pokochał stolicę 
naszego kraju i skąd tu obecność dr. Ernesta McTavisha 
z Uniwersytetu Miskatonic? Skąd konkretnie czerpać po-
mysły i dlaczego prawdziwa groza to taka, której oddech 
czuć na szyi? Zapraszam Was do posłuchania.

Jak wydać swoją przygodę 
do „Dungeons&Dragons”
PROWADZĄCY: JANEK SIELICKI

Godzina: 14:00-14:50
Janek Sielicki jest autorem dziesięciu bardzo do-
brze przyjętych dodatków do systemów takich 
jak „Dungeons&Dragons”, „Cypher System” czy „7th Sea” 
2ed, których łączna sprzedaż liczy się w tysiącach egzem-
plarzy. Niemal wszystkie wydał za pomocą programów 
partnerskich, takich jak np. Dungeons Master’s Guild. 

Skutecznie  i z fasonem
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W czasie prelekcji Janek wyjaśni, jak to działa, jakie są ogra-
niczenia i zalety takich programów oraz co właściwie trzeba 
zrobić, by zacząć. Nadciąga polskie wydanie D&D i to Twoje 
przygody i pomysły mogą wesprzeć polskich graczy.

Obyś został królem i inne klątwy
PROWADZĄCY: GRZEGORZ „DRIDEN” LEWANDOWSKI

Godzina: 15:00-16:50
Nie ma wielu lepszych rzeczy niż postacie graczy, 
które mają nad czymś władzę. Niestety nie zdarza 
się to często. Są oczywiście mechaniki, które zakła-
dają, że gracze mogą zarządzać jakimś fragmentem 
świata, przewodzić organizacji, posiadają ziemię 
albo tytuły. Ale nawet w systemie, gdzie nie ma 
takich rozwiązań, postacie mogą dojść na szczy-
ty pewnych struktur lub założyć coś własnego. 
Nie wszystkim przychodzi to do głowy – a szkoda. 
Trzeba sprawić, żeby siedzenie z boku i wydawanie 
rozkazów było ciekawym elementem sesji – i tym 
się zajmiemy. Będą przykłady, jak zawrzeć wysoką 
pozycję postaci w mechanice, nawet jeżeli system 
nie zawiera dedykowanych rozwiązań.

Różne wizje postapokalipsy
PROWADZĄCY: SKORBAN

Godzina: 17:00-17:50
Jak widziany jest koniec świata? Przedstawienie róż-
nych form apokalipsy pojawiających się w kulturze.

Spotkanie z redakcją
PROWADZĄCY: BLACK MONK

Godzina: 18:00-18:50
Macie pytania do Black Monka? Chcecie wiedzieć wię-
cej o Zewie Cthulhu? Potrzebujecie podpytać o zasady 
rozgrywek? Ciekawi Was, kto kryje się za oszczędnym, 
czarno-białym logotypem? Przyjdźcie ich spotkać.

Psychologia w RPG: teoria wielkiej piątki 
a odgrywanie postaci
PROWADZĄCY: ALBERT „ALAN” ANDRZEJEWSKI

Godzina: 19:00-19:50
Weź entuzjastę RPG, wyślij go na studia psychologiczne, 
dodaj związek X… i tak powstał pomysł tej prelekcji. Opiszę 
jedną z najbardziej uznanych teorii osobowości – teorię 
wielkiej piątki – i to, jak widzę jej zastosowanie w RPG, 
aby stworzyć ciekawsze, bardziej zróżnicowane i wyraziste 
postacie o spójnym portrecie psychologicznym.

Najmroczniejsze sekrety inkwizycji na 
przestrzeni wieków
PROWADZĄCY: DAMIAN „HAKA” DROZDOWSKI

Godzina: 20:00-20:50
Czy zastanawiało Cię, dlaczego Inkwizycja ma taki, a nie 
inny wizerunek? Czy wiesz, skąd wziął się współczesny 
obraz jej działań i jak historia zakłamała przekaz za po-
średnictwem jednej osoby? Przyjdź i posłuchaj, jak naj-
wierniejsza instytucja Kościoła funkcjonowała naprawdę 
i dlaczego została (niesłusznie) znienawidzona.

Kino nieme z muzyką na żywo!
PROWADZĄCY: BŁAŻEJ GRYGIEL

Godzina: 21:00-22:50
Seans niesamowitych filmów niemych z wykonywaną 
na żywo muzyką. Będzie mrocznie, dziwacznie, nie-
samowicie i eksperymentalnie. Błażej Grygiel z grupy 
GOREktyw ma doświadczenie w oprawach dźwiękowych 

słuchowisk, grał także do filmów podczas Festiwalu 
Niemego Kina w 2008 r. w Warszawie. Tego seansu 
nie zobaczycie na YouTube ani gdziekolwiek indziej 
– to jednorazowe i wyjątkowe wydarzenie. Dziwne 
instrumenty, tajemnicze brzmienia i wyjątkowe filmy – 
wszystko w jednym miejscu.

Niedziela  
Wykorzystanie psychologii w grach 
fabularnych
PROWADZĄCY: DAMIAN „HAKA” DROZDOWSKI

Godzina: 10:00-10:50
Co łączy psychologię i gry fabularne? Czy jedno może 
korzystać z dokonań drugiego? W tej prelekcji prowa-
dzący przedstawi tajniki wykorzystania wiedzy psy-
chologicznej w larpach i RPG oraz opowie, jak proste 
elementy mogą wzbogacić sesję.

Od sznurówki do ostu – o wiązadłach 
podszyjnych słów kilka
PROWADZĄCY: MICHAŁ „NAJMNIEJSZY” SMYCZ

Godzina: 11:00-11:50
Co nosi na szyi Doktor (i który)? Czym różni się jego 
mucha od tych Jamesa Bonda czy Janusza Korwin-Mik-
kego? A czym są „skarpetki”, które widzimy u Beatle-
sów? Skąd wzięły się muchy, krawaty i inne szmatki, 
które na ludzkich szyjach znajdujemy? Jak odnieść to 
do cosplayu, larpów, opisów na sesjach etc.? O ile nie 
zarzucicie mnie własnymi, mam nadzieję zdążyć na te 
pytania odpowiedzieć.

Poczytaj mi Zjavo – edycja konwentowa
PROWADZĄCY: MIKOŁAJ KOWALEWSKI, stowarzyszenie „Avangarda”

Godzina: 12:00-12:50
Zapraszamy na trzecią odsłonę naszych cyklicznych 
spotkań literackich. Tym razem na Zjavie, a nie zwy-
czajowo w siedzibie Avangardy. Chcielibyśmy z Wami 
pomówić o nowym opowiadaniu Jakuba Małeckiego, 
„Utraconych światach Niño Sandovala”. Opowiadanie 
jest dostępne za darmo w antologii Fantastycznie nie-
obliczalni wydawnictwa SQN. Jeśli chcesz merytorycz-
nie porozmawiać o dobrych tekstach fantastycznych 
i posłuchać opinii i polecajek innych, jest to miejsce 
dla Ciebie!

Bajki o Żelaznym Wilku, czyli luźne, 
subiektywne wspominki o tym, jak się grało 
w RPG w latach ‘93-’98
PROWADZĄCY: BARTEK „PAN ANATOL”

Godzina: 13:00-13:50
Pogadanka – luźne, SUBIEKTYWNE wspominki o tym, 
jak się grało w RPG w latach 1993-1998 (z naciskiem na 
pierwszą część tego okresu).
Lata 90. to czas, gdy nie wszyscy mieli telefony (te stacjo-
narne), komputery były luksusem, a dookoła panowała 
szarość. USA i Europa Zachodnia wydawały się krainami 
z marzeń i dużo trzeba było nadrabiać wyobraźnią. Może 
stąd wziął się wysyp subkultur, książek tłumaczonych bez 
licencji i... popularność RPG. Kiedy wyszła pierwsza „Ma-
gia i Miecz”, grało się bardzo inaczej niż obecnie. Ja sam 
zacząłem grać jeszcze trochę wcześniej, popełniając 
przy tym masę przeróżnych błędów (i chętnie się nimi 
podzielę). Zdradzę też, jak zdobyłem tytuł Arcymistrza 
RPG na Polconie w 1993, co to były Kryształy Czasu i czy 
dziewczyny grały w RPG w tych czasach.
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Konkurs wiedzy o istotach z mitologii 
słowiańskiej
PROWADZĄCY: OLGA MALZAHN

Godzina: 14:00-15:50
Czy uważasz, że znasz mitologię słowiańską i wszystkie 
istoty, jakie się w niej kryją? Przyjdź i sprawdź swoją 
wiedzę! (Nie gwarantuję, że dotarłam do tych samych 
źródeł co uczestnicy ;) ).

Prelekcyjna 2 
Piątek  
Witcher znaczy Wiedźmin
PROWADZĄCY: COPERNICUS CORPORATION

Godzina: 18:00-18:50
Wiedźmina przedstawiać może nie trzeba, ale porozma-
wiać o nim zawsze warto! Polska edycja gry R. Talsorian 
Games „The Witcher” coraz bliżej. Na tej prelekcji opowie-
my Wam o samym systemie, poznacie szczegóły na temat 
naszego wydania, dowiecie się o kolejnych dodatkach 
przygotowywanych przez Pondsmithów i Copernicus Cor-
poration. Odpowiemy też na wszystkie pytania, jakie macie 
na temat nowej RPG-owej adaptacji świata wiedźmina.

Piraci: postrach mórz i popkultury
PROWADZĄCY: MARCIN „KACZOR” BARYŁKA ORAZ JERZY I HUSARIA

Godzina: 19:00-20:50
Piraci w popkulturze. Kim był Czarnobrody, a kto był 
Januszem piractwa? Czy wśród piratów były kobiety? 
Kto stworzył romantyczny mit pirata? Dlaczego morscy 
zbóje z Karaibów podbili popkulturę?

Muzyka pisze historię – o inspiracjach 
muzycznych do Cthulhu
PROWADZĄCY: BŁAŻEJ GRYGIEL

Godzina: 21:00-21:50
Słuchamy muzyki i tworzymy opowieści. Niektóre 
inspiracje naprawdę Was zaskoczą!

Fantastyczne kino weimarskie
PROWADZĄCY: THERAN

Godzina: 22:00-22:50
Co mają wspólnego wampiry, golemy, władcy umysłów, cie-
nie, śmierć, futurystyczne budowle, loty w kosmos, roboty 
i... faszyści? Oczywiście, że kino! Ale nie amerykańskie, tylko 
niemieckie – i to na dodatek przedwojenne! By dowiedzieć 
się więcej o fantastyce, horrorze i SF w międzywojennym 
kinie niemieckim, koniecznie przyjdź na tę prelekcję!

Sobota  
Lovecraft od podstaw 
– Zew Cthulhu 1920 dla 
początkujących
PROWADZĄCY: MARYSIA „MERRY” 
PIĄTKOWSKA

Godzina: 10:00-10:50
Krótki poradnik tworze-
nia przygód w settingu 
amerykańskich lat dwu-
dziestych. Przygotowanie 
sesji detektywistycznej 
w historycznym settingu 
wcale nie musi być trud-

ne i skomplikowane. Garść patentów na dobrą zabawę 
w Lovecraftowskim świecie mitów.

„Satanic panic”, czyli diabeł tkwi w RPG
PROWADZĄCY: MARCIN SEGIT

Godzina: 11:00-11:50
Opowieści z dreszczykiem z lat 80. ubiegłego wieku: 
jak gry fabularne zaliczono do wszechobecnego okul-
tystycznego spisku ZŁA i co z tego wynikło.

W 80 minut dookoła Cthulhu
PROWADZĄCY: MARYSIA „MERRY” PIĄTKOWSKA

Godzina: 12:00-12:50
No dobra, może trochę mniej niż 80 minut. Klasyczny 
Lovecraftowski setting to USA w latach dwudziestych, 
ewentualnie lata 90. XIX wieku lub sto lat później. Ale 
w związku z tym, że świat idzie naprzód, to wyznawcy 
Przedwiecznych nie mogą pozostać w tyle. Porozma-
wiamy o innych, równie ciekawych, choć mało znanych 
(zwłaszcza na polskim rynku) settingach do Zewu 
Cthulhu. Wycieczkę zaczniemy wcześnie, bo już w śre-
dniowieczu; potem zajrzymy do wiktoriańskiej Anglii, 
przejedziemy przez europejską scenę drugiej wojny 
światowej i skończymy, czillując się na Bermudach.

Porozmawiajmy o RPG – otwarta dyskusja
PROWADZĄCY: JAKUB NOWOSAD, MARCIN SEGIT

Godzina: 13:00-14:50
Otwarta dla wszystkich dyskusja o polskim rynku RPG, 
grach i graczach, fandomie, naszych potrzebach, oba-
wach i marzeniach. Każdy może zabrać głos. Zapraszamy!

Terapia narracyjna, czyli gry fabularne 
w służbie rozwoju dzieci i młodzieży
PROWADZĄCY: DAMIAN „HAKA” DROZDOWSKI

Godzina: 15:00-15:50
Czy zastanawiało Cię kiedyś, jak gry fabularne mogą 
wpłynąć na rozwój dzieci i młodzieży? Grałeś/aś kiedyś 
z dziećmi? Przyjdź i dowiedz się, dlaczego RPG i larpy 
są idealnym narzędziem do pracy i rozwoju.

Muzyka i efekty dźwiękowe na sesjach 
(głównie) grozy
PROWADZĄCY: DEE EM

Godzina: 16:00-17:50
Omówimy następujące tematy: muzyka jako pomoc, 
a nie przeszkoda – dostosowanie podkładu do nastro-
ju sceny – motyw czy utwór – rola leitmotivu przy po-
wracających scenach – pojęcie dynamiki – wyjątkowe 

handouty muzyczne – odtwarzacze programo-
we i programy do obróbki dźwięku.

Ekspresem przez gry, czyli moja 
topka RPG-ów

PROWADZĄCY: KRZYŚ
Godzina: 18:00-18:50

Szybko, szybko, 
nie mamy czasu, 
gier tak wiele do 
zaprezentowania, 
a tak wiele o każ-
dej do opowie-

dzenia! Chcę Ci 
pokazać moje 
ulubione gry 
fabularne... ale 

Prelekcje
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które wybrać? Wiem! Wszystkie! Przyjdź, a zaprezentuję 
Ci moje top erpegów. Powiem, w które warto zagrać, 
w które mniej, a wszystkie moje opinie przedstawię 
z prędkością pędzącego parowozu!

Copernicus Corporation w 2019 roku
PROWADZĄCY: COPERNICUS CORPORATION

Godzina: 19:00-19:50
Od ćwierć wieku Copernicus Corporation wydaje RPG po 
polsku – w tym roku nie będzie inaczej. Przed nami pre-
miery dwóch wspaniałych gier: czwartej edycji Warham-
mera i Witcher TRPG, w polskich edycjach. Czekają nas 
też liczne dodatki do Warhammera, Dark Heresy i nie 
tylko. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Szykujemy 
dla Was sporo niespodzianek, a na tym spotkaniu jako 
pierwsi dowiecie się o większości z nich.

Dziedzictwo Imperium: drugi sezon, druga 
edycja
PROWADZĄCY: EKIPA DZIEDZICTWA IMPERIUM

Godzina: 20:00-20:50
W zeszłym roku na konwentach w całej Polsce odbyło 
się przeszło sto sesji w Dziedzictwo Imperium: Dwory 
Końca Świata. Zamierzamy to przebić. Za nami już po-
nad tysiąc stron dodatków do systemu i spore sukcesy.
W ten rok wchodzimy z nową odsłoną zasad, jeszcze 
bardziej ambitnymi planami i nowym sezonem ogólno-
polskiej kampanii! Na tej prelekcji dowiecie się więcej 
o naszej grze, planach na ten rok i nowej historii, w której 
będziecie mogli wziąć udział w ramach organised play.

Biblia a fantastyka
PROWADZĄCY: SARAMEDA

Godzina: 21:00-22:50
Motywy biblijne w fantastyce. Dlaczego historie zawar-
te w Biblii są częstym motywem wielu filmów fantasy 
i czemu budzą kontrowersje?

Niedziela  
Panel polskich twórców RPG: małe projekty 
wobec wielkich wydań
PROWADZĄCY: ALEKSANDRA SONTOWSKA, JAKUB ZAPAŁA

Godzina: 10:00-11:50
W nadchodzącym roku ukażą się po polsku trzy duże gry, 
za którymi stoją potężne budżety i dla których planowa-
ne są liczne dodatki: D&D 5, Warhammer 4 i Zew Cthulhu 
7. Do tego możemy oczekiwać przynajmniej kilku gier 
„wagi średniej”. Mówi się o renesansie RPG w Polsce.
Drogę do niego utorowały projekty drobniejsze, 
rodzime lub będące przekładami, operujące na dużo 
mniejszych budżetach, ale potrafiące przyciągnąć uwa-
gę graczy. Czy na rynku zdominowanym przez wielkie 
systemy, wydawane w sposób sprawdzony na świecie, 
jest miejsce dla mniejszych projektów? Jak przyszłe 
losy swoich dawnych i obecnych gier widzą polscy 
twórcy RPG? O tym i wielu innych sprawach porozma-
wiamy na tym panelu.

Conan Barbarzyńca – życie i twórczość
PROWADZĄCY: JACEK DUCH

Godzina: 12:00-12:50
Na Croma! Przyjdź i dowiedz się wszystkiego o Conanie: 
jak wyhodował swój biceps (odżywki, ćwiczenia czy po 
prostu geny?), dlaczego przez całe życie wolał towarzystwo 
brunetek oraz jak wyglądała jego kariera znana powszech-

nie jako „od barbarzyńskiego złodzieja do barbarzyńskiego 
króla cywilizowanego królestwa”. Po naszym spotkaniu 
będziesz miał wiedzę na temat Conana w małym paluszku 
(a poziom testosteronu w górnych granicach).

Sun Wukong w fantastyce
PROWADZĄCY: SARAMEDA

Godzina: 13:00-14:50
Sun Wukong to krnąbrna małpa z mitologii chińskiej, która 
spowodowała niezły chaos w Niebiosach. Jaki naprawdę 
był Sun Wukong? Jaka jest różnica między prawdziwym 
Sun Wukongiem a tym z gier, książek, filmów oraz bajek? 
Odkrywamy tajemnice słynnego psotnika, kawalarza i po-
żeracza bananów oraz brzoskwiń... no, głównie brzoskwiń.

Komunikacja w drużynie, czyli o trudnej sztuce 
dogadywania terminów
PROWADZĄCY: KORNELIA

Godzina: 15:00-15:50
Jak dogadać termin kolejnej sesji? Jak załagodzić spory 
pomiędzy graczami? Co zrobić, żeby MG spał spokojnie? 
Rzeczowo i profesjonalnie, choć nie bez humoru i polo-
tu o podstawach komunikacji międzyludzkiej. Dowiesz 
się, czy kompromis to zawsze najlepsze wyjście, a także 
co zrobić z własnymi trudnymi emocjami po sesji.

To ja go tnę
Piątek  
Konflikty w drużynie
PROWADZĄCY:  AMANDA „CZARNA” OLSZÓWKA,  

DAMIAN „REQUEL” PĘSZOR
Godzina: 18:00-18:50
Konflikty w drużynie powodują jej rozpad, negatywne re-
lacje pomiędzy graczami i problemy dla MG. Czy musi tak 
być? Czy konflikty mogą owocować nową fabułą osadzoną 
w relacjach pomiędzy postaciami? Jak za pomocą konflik-
tów skłonić graczy do pogłębienia psychologii postaci? Jak 
budować narrację w sposób, który pozwoli na odgrywanie 
konfliktów, jednocześnie nie niszcząc drużyny i nie tworząc 
negatywnych emocji pomiędzy graczami?

Prawdziwa wiara vs tradycja wiary 
mieszkańców światów RPG
PROWADZĄCY:  AMANDA „CZARNA” OLSZÓWKA,  

DAMIAN „REQUEL” PĘSZOR
Godzina: 19:00-19:50
Czym różni się podejście do wiary wynikające z na-
szych indywidualnych potrzeb od wpajanej nam od 
dzieciństwa tradycji? Gdzie leży granica pomiędzy 
jednym a drugim? Jak powszechna jest wiara wśród 
mieszkańców światów fantastycznych w stosunku 
do tradycji społeczeństw, do których należą? Jaki 
wpływ mają moce objawione na powszechność wiary 
w danym świecie?

Wizerunek Asmodeusza na przestrzeni 
wieków: od Biblii po D&D 5
PROWADZĄCY:  AMANDA „CZARNA” OLSZÓWKA, 

 DAMIAN „REQUEL” PĘSZOR
Godzina: 20:00-20:50
Perski Aeszma-Dewa, Diabeł Kulawy, Zgniły Chłopiec, 
jeden z książąt Piekieł, Najwyższy Władca Dziewięciu 
Piekieł. Jakie były oblicza Arcydiabła na przestrzeni 
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dziejów, jakie są jego korzenie w kulturze i jak popkul-
tura wpłynęła na jego wizerunek? Od bóstwa uciech 
wszelakich po najwyższego boga diabelstw Zapomnia-
nych Krain: historia Asmodeusza widziana oczyma 
miłośniczki fantastyki i demonologii.

Historia kina cyberpunkowego
PROWADZĄCY: MICHAŁ „SELEKOS” SELKE

Godzina: 21:00-22:50
Szybki przegląd historii gatunku cyberpunk w filmografii. 
Okazuje się, że jest tego więcej niż tylko „Robocop” i „Bla-
de Runner”... O wiele, wiele, wiele więcej.

Sobota  
Adventurers’ League z To Ja Go Tnę
PROWADZĄCY: TO JA GO TNĘ I PRZYJACIELE

Godzina: 12:00-20:00
Adventurers’ League – zorganizowana forma gry w D&D 
obejmującą swoim zasięgiem cały świat i zyskująca popu-
larność w Polsce. Zapraszamy na sesje w formacie przygód 
trwających po 1-2 godziny, zorganizowanych przez To Ja Go 
Tnę i przyjaciół.

Warsztaty Mistrza Gry
PROWADZĄCY: MICHAŁ „SELEKOS” SELKE

Godzina: 20:00-21:50
Zbiór praktycznych porad, zaleceń i rozwiązań, które mo-
żecie stosować na swoich sesjach. Zapraszamy zarówno 
początkujących MG, jak i tych zaawansowanych, którzy 
napotkali jakieś pomniejsze problemy na swoich sesjach.

Niedziela  
Handout albo rekwizytu opisanie
PROWADZĄCY: MIŁOSZ „ZŁOŁOSZ” KOENIG

Godzina: 11:00-11:50
Znajdujesz sakiewkę, a w niej: magiczne mikstury, tajemne 
zwoje, różdżki, talizmany. Czyli słów kilka na temat bibelo-
tów na sesji.

Warsztaty
Piątek  
Warsztaty larpowe dla początkujących
PROWADZĄCY: JULIA KOWALSKA

Godzina: 19:00-20:50
Chcesz zacząć grać w larpy? A może już masz za sobą 
pierwsze gry, jednak dalej nie umiesz się odnaleźć? 
Czujesz, że Twoje postacie są za mało widoczne, przy-
tłacza Cię to, co dzieje się na sali? Boisz się, że „zjedzą” 
Cię bardziej doświadczeni gracze? Jeśli na któreś z tych 
pytań odpowiadasz twierdząco, koniecznie przyjdź na 
warsztaty i dowiedz się, jak zacząć larpować.

Sobota  
Krwawy rytuał (pokaz taneczny)
PROWADZĄCY: JUDKA

Godzina: 18:00-18:50
Czy kiedykolwiek byliście świadkami krwawego rytuału? 
Widzieliście cierpienie elfa, gdy ciernie przebijają jego 
skórę? Widzieliście oszalały od bólu wyraz twarzy tych 

przepięknych istot? To nie jest widok, który zniesie 
każdy Dawca Imion... 

Warsztaty tańca średniowiecznego
PROWADZĄCY: OLŻUNIA

Godzina: 19:00-20:50
Warsztaty mają na celu zaznajomić uczestników z pro-
stymi, lecz efektownymi tańcami średniowiecznymi 
bądź układami stylizowanymi na historyczne. Towarzy-
szyć im będzie krótka opowieść o tym, jak w średnio-
wieczu postrzegano taniec, czemu potępiał go Kościół 
i czy można było tańczyć, nie grzesząc.

Planszowa
Sobota  
Fox Games – plany i niespodzianki 
wydawnicze
PROWADZĄCY: MICHAŁ HERMAN, Fox Games

Godzina: 12:00-12:50
Słuchacze prelekcji jako pierwsi w Polsce poznają 
niektóre z nadchodzących hitów! Fox Games to jedno 
z prężniej rozwijających się wydawnictw. Ich znakiem 
firmowym jest nadawanie nowych motywów istnieją-
cym już grom. W ostatnich latach postawili także na 
doskonałe gry w ich oryginalnym kształcie – Man-
hattan, Kingdomino, London, jak również na komiksy 
paragrafowe. Poznaj niezapowiedziane jeszcze tytuły 
i dowiedz się, jak wygląda wydawnictwo od kulis!

Jak ilustracje wspomagają mechanikę 
i odczucia podczas rozgrywki
PROWADZĄCY: KRZYSZTOF GŁOŚNICKI, Elekt 

Godzina: 13:00-13:50
Podróż przez niezwykłe grafiki z komentarzem twór-
ców. Elekt to jedna z najciekawiej zilustrowanych gier, 
jakie można znaleźć na rynku. Co ciekawe, zarówno 
sama gra, jak i jej oprawa są polskiego autorstwa. 
Przekonaj się na własne oczy, jak ważna jest oprawa 
graficzna gry, jak domyka i dopowiada snutą przez 
mechanikę opowieść i odkryj tajemnice zawarte w ilu-
stracjach, które pomagają zrozumieć świat gry!

Spotkanie z wydawnictwem i prezentacja 
planów wydawniczych
PROWADZĄCY: PIOTR ŻUCHOWSKI, Hexy Studio

Godzina: 14:00-14:50
Hexy Studio to młode wydawnictwo, które zdążyło już 
wydać dwie gry za pośrednictwem Kickstartera (Łowcy 
Kryształów, Hard City) i które pełnymi garściami czerpie 
z talentu takich polskich autorów i ilustratorów, jak Adam 
Kwapiński, Jan Zalewski czy Tomasz Larek. Kolejne propozy-
cje wydawnictwa możecie poznać jako pierwsi na Zjavie 10!

Od pomysłu do wydania gry planszowej – 
jak zadebiutować na rynku?
PROWADZĄCY: MARIUSZ MILEWSKI, Quantum Games

Godzina: 15:00-15:50
Od zawsze marzysz o wydaniu własnej gry? To prelek-
cja dla Ciebie! Mariusz i Paulina Milewscy znają każdy 
szczegół i każdy krok na drodze do samodzielnego 
wydania gry planszowej. Są autorami gier Top Kitchen 
i Elementum, które pojawiły się na rynku nakładem 
założonego przez nich wydawnictwa Quantum Games.

Prelekcje
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Porządek musi być, czyli jak uporządkować 
i skatalogować swoją kolekcję gier
PROWADZĄCY: IGNACY MOŚCICKI, Stowarzyszenie „Avangarda”

Godzina: 16:00-16:50
Alfabetycznie? Kolorami? Wielkością pudełek? A może 
mechaniką, autorami lub po liczbie graczy? Jakich 
narzędzi używać i po co to w ogóle robić? Jak upo-
rządkować swoją kolekcję, jak ją skatalogować, jak 
ustawić na półce, jak upewnić się, czy wszystko jest we 
właściwym porządku – na te i inne pytania odpowie 
Ignacy Mościcki, koordynator główny Planszówek na 
PGE Narodowym i osoba, która wie, że ład jest ważny. 
Bardzo ważny.

Na wariackich papierach – jak naprawdę 
wygląda praca w wydawnictwie 
planszówkowym
PROWADZĄCY: AGATA ALICJA SYC, Lacerta

Godzina: 17:00-17:50
Chcesz dostać pracę w wydawnictwie z planszówkami... 
Ach, tak? Może najpierw przyjdź i posłuchaj Agaty, 
która przeszła przez chyba wszystkie możliwe stanowi-
ska w kilku polskich wydawnictwach i chętnie opowie 
Wam, jak to wszystko wygląda od kuchni. Anegdoty, 
sekreciki, tajemnice – ale i bardzo ciekawa opowieść 
o tym, jak powstają Wasze ukochane gry.

Sala Earthdawn
Piątek  
Dlaczego czwarta edycja?
PROWADZĄCY: KOSMIT

Godzina: 18:00-19:50
Od czasów polskiego wydania Przebudzenia Ziemi w la-
tach dziewiedziesiątych, za granicą powstało 6 edycji 
systemu (wliczając Classic i 3.5 Revised) + konwersje na 
systemy FU, Savage Worlds i Pathfinder. Wśród fanów 
obytych z językiem angielskim zapewne nadal na sto-
łach króluje Trzecia Edycja. Na swojej prelekcji postaram 
się przedstawić zmiany w nowej wersji, a także opowiem 
o kompletnie nowych podręcznikach (Travar, Questors 
i Elven Nations), które już trafiły w moje łapki.”

Konkurs narracyjny
PROWADZĄCY: MACIEK „HUNTER” PIECH

Godzina: 20:00-21:50
Ponoć Zjava mocno RPG-ami stoi. A czymże jest 
RPG, jeśli nie tworzeniem własnej opowieści? Skoro 
jesteś na konwencie, nie może Cię zabraknąć na tym 
konkursie! Stwórzmy wspólnie przeróżne, fantastyczne 
historie w świecie Earthdawna. Inspiracje zapewnia 
Stowarzyszenie Topory.

Sobota  
Niezwykłe historie mieszkańców Barsawii
PROWADZĄCY: STOWARZYSZENIE TOPORY

Godzina: 10:00-11:50
Jedynie wiedza i tradycje przekazywane z pokolenia 
na pokolenie pozwoliły nam stawić czoła plugawym 
Horrorom. Nasza wiedza o rasach, dyscyplinach i wy-
darzeniach z roku na rok wzrasta. Dzięki niej w końcu 
wygramy i przebudzimy ziemię. Stań się jednym z po-
wierników niesamowitej historii Barsawii!

Wiedzówka Earthdawna (dla początkujących)
PROWADZĄCY:  KLAUDIA „JEZIORA” JEZIORSKA  

Stowarzyszenie Topory
Godzina: 16:00-16:50
Konkurs dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę 
o Earthdawnie – i oczywiście ją pogłębić. Uwaga! Spoty-
kamy się przy tzw. Stoliku Earthdawna, czyli przed salą.

Shadowdawn: spotkanie dwóch światów
PROWADZĄCY: KOSMIT

Godzina: 16:00-16:50
Każdy, kto odpowiednio długo miał styczność 
z Shadowrunem lub Earthdawnem, wie, że pomię-
dzy systemami pojawiały się powiązania osadzające 
ich akcję w jednym uniwersum. Oczywiście twórcy 
i licencjobiorcy się zmieniają, więc ostatecznie gry 
podążyły w różnych kierunkach, ale... Co archeologowie 
i historycy Szóstego Świata mogliby znaleźć, studiując 
Wiek Legend? Pomysły na sesje i kampanie!

Duch Orichalku – pod namiot z Earthdawnem
PROWADZĄCY: STOWARZYSZENIE TOPORY

Godzina: 17:00-17:50
Orichalcum to konwent poświęcony systemowi Earth-
dawn. Jego uczestnicy mają okazję lepiej poznać świat 
Barsawii, jak również odkryć jej tajemnice. Chcesz 
dołączyć do nas i spędzić wspaniały czas w barsa-
wiańskim klimacie oraz dowiedzieć się więcej o Duchu 
Orichalku? Serdecznie zapraszamy na prezentację 
konwentu Orichalcum!

Wiedzówka Earthdawna  
(dla zaawansowanych)
PROWADZĄCY:  KLAUDIA „JEZIORA” JEZIORSKA 

Stowarzyszenie Topory
Godzina: 19:00-19:50
Konkurs dla naprawdę znających Earthdawna. Na-
prawdę, naprawdę znających. Czujesz się ekspertem 
w temacie? Rzucam Ci wyzwanie.

Niedziela  
Kalambury
PROWADZĄCY:  KLAUDIA “JEZIORA” JEZIORSKA  

Stowarzyszenie Topory
Godzina: 10:00-11:50
Serdecznie zapraszamy na kalambury w klimacie 
Earthdawna. Przyjdźcie nawet, jeśli nie znacie systemu! 
Gwarantujemy dobrą zabawę, dużo śmiechu i pozytywnej 
energii. Dajcie się ponieść wyobraźni! I zabierzcie znajo-
mych – najlepiej gra się w drużynach 3- i 4-osobowych.

Earthdawnliada
PROWADZĄCY: KONIU, HUNTER

Godzina: 12:00-13:50
Familiada, jaką znacie z telewizji. Tylko pytania kon-
kursowe będą dotyczyły świata Earthdawna… I Karol 
trochę inny. Zapraszamy.

Taboo
PROWADZĄCY:  KLAUDIA „JEZIORA” JEZIORSKA  

STOWARZYSZENIE TOPORY
Godzina: 14:00-15:50
Gorąco zapraszamy trzyosobowe drużyny do wzięcia udzia-
łu w konkursie Taboo w konwencji Earthdawna. Na czym 
polega zabawa? Przyjdźcie, to się przekonacie! Czekamy!
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Sobota  
Jagodowy Las – panel z autorką
PROWADZĄCY: KAMILA „FAVI” ZALEWSKA-FIRUS

Godzina: 11:00-14:50
Autorka RPG dedykowanego graczom od trzeciego 
roku życia (!) chętnie porozmawia o graniu z dziećmi, 
opowie o systemie i podpowie, jak zacząć. Prawie na 
pewno uda się jej przynieść kilka egzemplarzy gry. 
Zapraszamy rodziców z dziećmi – może uda się nawet 
zebrać drużynę?

Tytuł: Rysowanie kucyków z Saramedą
PROWADZĄCY: SARAMEDA HAKTE

Godzina: 12:00-13:50
Czy Wasze dziecko zawsze marzyło o tym, aby nauczyć 
się rysować Rainbow Dash albo Fluttershy? A może 
chciało narysować własnego, niepowtarzalnego kucy-
ka? Teraz będzie miało okazję!

Sesje
Sobota  
Hokus pokus, czary mary...
PROWADZĄCY: REVEK

Godzina: 10:00-12:50
System: Magiczny Świat Harrego Pottera
Minimalna liczba graczy: 3
Maksymalna liczba graczy: 4
Triggery: brak
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak
Wymagana znajomość systemu: Nie
Ograniczenia wiekowe: brak
Dziewięćdziesiąt lat po pierwszej mugolskiej Wiel-
kiej Wystawie, Ministerstwo Magii zrobiło pierwszą 
Magiczną Wystawę Międzynarodową. Jest rok 1941. 
Przybyliście do londyńskiego Muzeum Historii Magii, 
aby uczcić tych, którzy zasłużyli się w magicznym 
społeczeństwie. Wszystko szło zgodnie z planem, aż tu 
nagle…
Co wydarzyło się tego felernego dnia? I skąd wiesz, 
że Peruwiański Proszek Natychmiastowej Ciemności 
szczypie w oczy? Ech, a wszystko miało iść zgodnie 
z planem...

Powrót Lorda Vexora
PROWADZĄCY: JANEK SIELICKI

Godzina: 10:00-11:50
System: No Thank You, Evil!
Minimalna liczba graczy: 3

Kids Zone otwarty jest w sobotę 10:00-20:00 oraz w niedzielę 10:00-16:00.
To specjalna strefa dla dzieci – przyjmujemy już czterolatki. Znajdziecie ją na parterze, w spokojnej części szkoły. Tam prze-
szkoleni animatorzy zapewnią dzieciakom zabawę (czy wiecie, jak zrobić prawdziwe smocze jajo? Albo jak zamknąć w słoicz-
ku cały wielki świat?). Animatorzy są na miejscu cały czas – a poza tym proponujemy kilka specjalnych punktów programu 
oraz sesje dla najmłodszych.

Maksymalna liczba graczy: 5
Triggery: przemoc animowana
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak
Wymagana znajomość systemu: Nie
Ograniczenia wiekowe: 7-10
Choć dzieci już dwukrotnie pokonały Lorda Vexora, 
Nibylandia jest kolejny raz zagrożona! Lord Vexor 
(zwany także Beksorem) powraca i tym razem jego 
szczwany plan na pewno się powiedzie! Chyba, że 
dzieci po raz kolejny użyją wyobraźni, przedostaną 
się do Nibylandii i uratują jej mieszkańców.
Dzieci wcielą się w bohaterów, np. czarodzieja, 
astronautę, robota, potwora (przyjaznego) i wspólnie 
przeżyją przygody. Prosta mechanika systemu „No 
thank you, Evil” jest łatwa do opanowania i wspiera 
współpracę w grupie. Na pamiątkę przygody dziecia-
ki otrzymają swoje karty postaci.

(Wa)żywot
PROWADZĄCY: BARTŁOMIEJ „CHRONOS” ZARZYCKI

Godzina: 10:00-12:50
System: Veggie Patch
Minimalna liczba graczy: 3
Maksymalna liczba graczy: 6
Triggery: brak
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak
Wymagana znajomość systemu: Nie
Ograniczenia wiekowe: brak
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak to jest być 
warzywem?
Czy Pomidory 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 bronią wyłomu w Żywo-
płocie przed atakiem przebrzydłych Kapuściaków?
Przywdziej pelerynę z trawy, uzbrój się w zardzewia-
łego gwoździa i wybierz się na wyprawę do wielkiej 
szopy na wzgórzu. Sprawdź, jak to jest być Warzy-
wem!

Przyjaźń to magia
PROWADZĄCY: ADAM K

Godzina: 13:00-16:50
System: My Little Pony RPG
Minimalna liczba graczy: 4
Maksymalna liczba graczy: 6
Triggery: brak
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak
Wymagana znajomość systemu: Nie
Ograniczenia wiekowe: 8+
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Opis: Wyrusz do Lasu Everfree, by pokonać Nightmare 
Moon. To nie będzie łatwa podróż. Las jest pełen pu-
łapek przygotowanych przez przeciwniczkę. Jeżeli Wam 
się nie uda, Kucyki stracą swoją magię i przyjaźń.

Bombowa zabawa
PROWADZĄCY: BARTŁOMIEJ „CHRONOS” ZARZYCKI

Godzina: 14:00-17:50
System: Lekko modyfikowane dedeki
Minimalna liczba graczy: 3
Maksymalna liczba graczy: 6
Triggery: terroryzm
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak
Wymagana znajomość systemu: Nie
Ograniczenia wiekowe: 12+
Dojeżdżacie do Czerwonej Paproci, najwspanialszego 
miasta na północ od Meridiany. Po wielu miesiącach 
podróży oraz mniej lub bardziej heroicznych czynów 
należy Wam się odrobina odpoczynku i mnóstwo 
rozrywek. Chcecie zapoznać się ze wspaniałą 
architekturą i sztuką, odwiedzić Książęce Ogrody 
Wróżek albo wziąć udział w nabożeństwie w Świątyni 
Wszystkich Bogów. Niestety są tacy, co mają inne 
plany... wobec Was.
Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy da się ocalić miasto 
od zagłady w zaledwie trzy godziny (czasu rzeczywiste-
go), to macie szansę, aby to sprawdzić. Czy zdążycie?

Niedziela  
Gdzie jest Pan Przytulak?
PROWADZĄCY: THERAN

Godzina: 10:00-13:50
System: Cat: A Little Game about Little Heroes
Minimalna liczba graczy: 3
Maksymalna liczba graczy: 7
Triggery: brak
Sesja odpowiednia dla początkują-
cych: Tak
Wymagana znajomość systemu: 
Nie
Ograniczenia wiekowe: brak
Od niedawna dziewczynka 
stała się bardzo hałaśliwa. 
Rozpacza albo płacze, woła-
jąc Pana Przytulaka. Ludzie 
nie zauważają, że ona 
wygląda gorzej, od kiedy 
utraciła Pana Przytulaka – 
sprawa jest poważniejsza niż 
tylko zgubienie jakiejś tam 
zabawki.
Koty widzą i wiedzą więcej, niż 
się wydaje ludziom. Tym razem 
będą musiały zrobić coś więcej: 
ratować dziewczynkę.

Miami Experiments – Projekt Avenger
PROWADZĄCY: SOFIA

Godzina: 10:00-12:50
System: Neuroshima (zmieniona mechanika)
Minimalna liczba graczy: 3
Maksymalna liczba graczy: 4
Triggery: konsekwencje własnych wyborów
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak
Wymagana znajomość systemu: Nie
Ograniczenia wiekowe: 10-12 lat
Znajdujecie się w Neodżungli Miami. Wszędzie dokoła 
Was zabójcza roślinność i niebezpieczne stwory. 
Na szczęście to dla Was chleb powszedni. Jesteście 
poszukiwaczami. Waszym zadaniem będzie odkrycie 
Laboratorium Miami Experiments i znalezienie jak 
największej ilości śladów naukowców w okolicznej 
dżungli. Zależy od tego przyszłość Miami. Nie wiadomo, 
co oni tam kombinują!

Gdzie się podział króliczek?
PROWADZĄCY: ANNA „RARIANNA” SZCZYGIEŁ

Godzina: 14:00-15:50
System: My Little Pony: Tails of Equestria
Minimalna liczba graczy: 3
Maksymalna liczba graczy: 5
Triggery: brak
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak
Wymagana znajomość systemu: Nie
Ograniczenia wiekowe: brak
Kucyk w potrzebie! Pomóżcie zakwitnąć magii przyjaźni 
i znajdźcie zaginionego przyjaciela.

Będę tam!
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Piątek 
Agenci Systemu
PROWADZĄCY: SHONSU
AUTOR LARPA: JAKUB BARAŃSKI

Godzina startu: 19:00
Czas trwania: 4h
Liczba graczy: 10
Sala: Larp 1
Ograniczenia wiekowe: 16+. Scenariusz nie jest kon-
trowersyjny, ale może się okazać zbyt trudny i przez to 
nieinteresujący dla młodych odbiorców.
Larp przyjazny dla początkujących: Nie

O czym jest ta gra?
Agenci Systemu to gamistyczno-narratywistyczna gra 
inspirowana filmem „Matrix”. Gracze wcielą się w role 
tytułowych agentów Systemu. To programy kontrolu-
jące ludzi w wirtualnej rzeczywistości. Ich połączenie 
z Systemem zostało zerwane. W celu analizy problemu 
dziesięć jednostek spotka się wewnątrz symulacji 
świata w 2018 roku. Dla każdej z nich będzie to pierw-
sze doświadczenie poza środowiskiem centralnego 
komputera. W trakcie spotkania będą mogły zbadać 
przyczynę awarii Systemu oraz naprawić, zmodyfikować 
lub powstrzymać jego dalsze funkcjonowanie.

Konwencja/świat: 
science fiction / cyberpunk
Jest rok 2218. Władzę na świecie sprawuje System, sztuczna 
inteligencja stworzona przez ludzi na początku XXI wieku. 
Samodzielnie interpretując podstawowy cel swojego ist-
nienia, „zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi”, maszyna 
wyrwała się spod kontroli. System stworzył wirtualną 
rzeczywistość, w której funkcjonują nieświadomi niczego 
ludzie. Idealna symulacja roku 2018 jest środowiskiem, 
w którym sztuczna inteligencja może ich kontrolować 
i dbać o bezpieczeństwo. Do pracy używa specjalnych 
programów, agentów Systemu, działających wewnątrz 
wirtualnego świata. Dla maksymalnej wydajności System 
oraz agenci pozostają w nieustającej komunikacji. Nieprze-
rwana wymiana danych pozwala na błyskawiczną analizę 
sytuacji i podjęcie decyzji przez centralny komputer. Tak 
było do momentu zerwania łączności…

Inspiracje fabularne: 
film „Matrix” sióstr Wachowskich, cykl „Roboty” Isaaca Asi-
mova, larp System Malwiny Otto i Marcina Słowikowskiego.

Wymagania co do przygotowania uczestników:
Wymagane stroje: eleganckie lub ekstrawaganckie 
kostiumy utrzymane w kolorach czerni i bieli. Kostiumy 
powinny umożliwiać wygodne przechowywanie od 
kilku do kilkunastu niewielkich znaczników (wielkości 
pigułek), np. w kieszeni lub torebce. Mile widzianym 
dodatkiem będą ciemne okulary.

Larpy
Belle
PROWADZĄCY: PATRYK „PATISON” STRYJEWSKI
AUTOR LARPA: PATRYK „PATISON” STRYJEWSKI

Godzina startu: 18:00
Czas trwania: 2h
Liczba graczy: 4
Sala: Larp 2
Ograniczenia wiekowe: 16+
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
Artystyczny, niemy, muzyczny freeform, w trakcie któ-
rego gracze poruszają się z wdziękiem i licytują o to, 
czyja piosenka zbuduje relacje w danej scenie. 

Konwencja/świat: 
Czy kreowane przez mężczyzn kobiece aspekty są 
prawdą, czy iluzją, męskimi wyobrażeniami? Dokąd 
zaprowadzić może niewinną dziewczynę namiętność 
żywiona do niej przez trzech różnych mężczyzn? Jak 
bardzo ich wpływ może ją zmienić? Artystyczny, niemy 
freeform, larpowa adaptacja musicalu „Notre Dame 
de Paris”.

Wymagania co do przygotowania uczestników: 
brak

Sobota
Kawa i papierosy
PROWADZĄCY: PATRYK „PATISON” STRYJEWSKI
AUTOR LARPA: PATRYK „PATISON” STRYJEWSKI

Godzina startu: 10:00
Czas trwania: 2h
Liczba graczy: 8-15
Sala: Larp 1
Ograniczenia wiekowe: 18+
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
Komediowa wolna forma larpowa, gdzie jedyną wytycz-
ną do postaci będą piosenki Toma Waitsa. Dziwne spo-
tkania nad kawą będą kanwą larpowych etiud, delikat-
nie przeplatających się ze sobą w warstwie fabularnej, 
czyniących z graczy widzów i aktorów jednocześnie.

Konwencja/świat:
Adaptacja filmu / współczesny, rzeczywisty
Gra inspirowana filmem „Kawa i papierosy” Jima Jar-
musha. Czy przypadkowe, kawiarniane rozmowy mogą 
stać się karuzeląi absurdalnych wydarzeń, przypadko-
wych spotkań i komedii omyłek?
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PIKTOGRAMY
Piktogramy zostały zaczerpnięte z festiwalu larpowe-
go Replay. Ich stosowanie jest standardem na wielu 
podobnych imprezach i pozwala uczestnikom na świa-
domy wybór larpa, a organizatorom na kontrolowanie 
przebiegu gry.
Zamieszczenie danego piktogramu przy larpie nie 
oznacza, że wymieniona rzecz (np. wulgarne słownic-
two) pojawi się na pewno, ale że może się pojawić, je-
śli gracze postanowią wprowadzić określony element. 
W przypadku niektórych oznaczeń (np. full touch) larpy 
na Zjavie dostępne są tylko dla osób w określonym 
wieku, co będzie sprawdzane przed rozpoczęciem gry.
Należy pamiętać, że nawet na larpach, które zostały sto-
sownie oznaczone, nie pojawia się rzeczywista przemoc 
czy seks. Ponadto sposób odgrywania kontrowersyjnych 
scen jest odpowiednio regulowany, a grający w każdej 
chwili mogą użyć tzw. słowa bezpieczeństwa, które 
powoduje natychmiastowe przerwanie danej sceny.

tylko dla pełnoletnich (wiek graczy będzie 
sprawdzany przed rozpoczęciem gry)

no touch (nie są dopuszczalne żadne 
formy interakcji fizycznej)

no pain (dopuszczalny jest wyłącznie dotyk, któ-
ry nie powoduje dyskomfortu u innego gracza)

full touch (dopuszczalny jest dotyk w każdej 
formie, w tym przemoc i zachowania 
o charakterze seksualnym)

gra porusza tematykę uzależnień

w grze pojawia się tematyka dyskryminacji 
lub wykorzystania

gra porusza tematykę religijną

w grze pojawia się hazard

wulgarny język

wymagane stroje

odgrywanie scen przemocy

odgrywanie scen seksu przy udziale 
mechaniki wprowadzonej przez MG

w grze pojawiają się elementy straszne 
lub obrzydliwe

Mechanika gry zakłada wykorzystanie papierosów, ale 
nie wolno ich palić.

Wymagania co do przygotowania uczestników: 
brak

Gangsta’s Paradise
PROWADZĄCY: SHONSU
AUTOR LARPA: JAKUB BARAŃSKI

Godzina startu: 10:00
Czas trwania: 3:30
Liczba graczy: 6-10
Sala: Larp 2
Ograniczenia wiekowe: 18+
Larp przyjazny dla początkujących: Nie

O czym jest ta gra?
Gangsta’s Paradise to komedia gangsterska oparta 
na klasycznym motywie filmowym. Grupa nieznajo-
mych gangsterów, oszustów, złodziei, fachowców od 
mokrej roboty łączy siły na jednorazowy skok. In-
spiracje: „Reservoir Dogs”, „Ocean’s Eleven”, „Baby 
Driver”.

Konwencja/świat: 
komedia gangsterska / lata 90.
Grupa gangsterów planuje napad stulecia w Las Vegas. 
Dla większości będzie to pierwsza wspólna robota. Po-
ziom zaufania jest ograniczony, a ryzyko ogromne. Pula 
do zgarnięcia: wypełniony dolarami i złotem skarbiec 
kasyna Paradise. Co może pójść nie tak?

Wszyscy gracze rozpoczną larpa z identyczną rolą 
„typowego gangstera”. W kolejnych etapach będą 
czekały bonusowe informacje, które pozwolą 
rozwinąć i zróżnicować bohaterów. Można luźno 
interpretować wskazówki, swobodnie improwizować 
i dodawać własne pomysły. Gra będzie podzielona 
na kilka scen, m.in. pierwsze spotkanie, planowanie 
skoku, odprawa przed robotą. Sama scena skoku 
nie będzie odgrywana – odbędzie się „poza kame-
rą”. Zamiast tego akcja przeniesie się bezpośrednio 
do zbiórki w kryjówce, gdzie pojawią się (ewentual-
ne) komplikacje oraz będzie miał miejsce finał.

Wymagania co do przygotowania uczestników:
Mile widziane będą stroje oraz rekwizyty w gan-
gsterskim klimacie. Możliwości są nieograniczone: 
od eleganckich żołnierzy mafii i zjawiskowych 
włamywaczek, przez cwanych cyngli, mięśniaków, 
aż do ulicznych złodziejaszków czy prostytutek. Dla 
każdego znajdzie się miejsce w raju gangsterów!

Yoł, y
oł!
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Cyrk 1920-1950
PROWADZĄCY: MACIEJ STARZYCKI
AUTOR LARPA: MACIEJ STARZYCKI, ZOFIA SKOWROŃSKA

Godzina startu: 13:30
Czas trwania: 4h
Liczba graczy: 10
Sala: Larp 1
Ograniczenia wiekowe: 18+
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
Opowieść o godności ludzkiej, inności w obliczu 
przemian społecznych i poczuciu wspólnoty. Historycz-
na gra kostiumowa, skupiona na relacjach pomiędzy 
postaciami. Poważna, narratywistyczna, prowokacyjna. 
Freakshow, w którym brzydota oraz wstręt mieszają się 
z fascynacją.

Konwencja/świat:
Larp historyczny
USA, I połowa XX wieku. Wielki Kryzys szaleje, radiowi 
kaznodzieje porywają tłumy, a porywiste wichury nisz-
czą resztki żyznej gleby w środkowych Stanach. Przez 
ten pył suną barwne, cyrkowe wozy — miejsce, które 
zdarza Ci się nazywać domem.
Cyrk 1920-1950 jest larpem historycznym, opowiadają-
cym historię Cyrku Warrenów, a przy okazji pokazują-
cym zmieniający się świat.

Wymagania co do przygotowania uczestników:
Gracze muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy do-
stępny pod adresem http://zjava.pl/cyrk1920, a przed 
samą grą odbędą się warsztaty. O udziale decyduje 
formularz, nie kolejność zgłoszeń.
Wymagane są stroje odpowiadające klimatem grze 
(cyrkowe, kolorowe, różnorodne).
Tablica inspiracji: https://pl.pinterest.com/3caeress/
cyrk-1920-1950/

Napad na bank
PROWADZĄCY: SYLWIA „KITSU” GRZĘDZIŃSKA
AUTOR LARPA: SYLWIA „KITSU” GRZĘDZIŃSKA

Godzina startu: 14:00
Czas trwania: 3h
Liczba graczy: 12-15
Sala: Larp 2
Ograniczenia wiekowe: 18+
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
O wyjściu cało z napadu i ocaleniu zakładników.

Konwencja/świat: 
Współczesny
Sobotnie przedpołudnie na obrzeżach Portland. 
W filii lokalnego banku ruch o tej porze dnia 
jest niewielki. W kolejce do kasy stoi parę osób. 
U kierownika od dłuższego czasu siedzi starsza 
pani. Cały czas opowiada o wnuku, który jest taki 
kochany, że się nią opiekuje. Ten spokój przerywa 
wtargnięcie kilku zamaskowanych osobników. Na 

szczęście kierownikowi udaje się w porę wcisnąć 
cichy alarm i po paru minutach pod bank podjeż-
dżają policja i antyterroryści. Oby wszyscy wyszli 
z tego cało. 

Wymagania co do przygotowania uczestników: -
brak

Second Life
PROWADZĄCY: IDA PAWŁOWICZ, JAKUB KRASSOWSKI, MEG POMORSKA
AUTOR LARPA: JAKUB KRASSOWSKI, IDA PAWŁOWICZ

Godzina startu: 19:00
Czas trwania: 5h
Liczba graczy: 18-20
Sala: Larp 1 i Larp 2
Ograniczenia wiekowe: 17+
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
Larp immersyjny w estetyce retrofuturystycznego 
cyberpunku, o dekadenckiej imprezie z tańcem, narko-
tykami, filozoficznymi rozmowami, przemocą, seksem 
i polityką. 

Konwencja/świat: 
koktajl party / cyberpunk / retrofuturyzm

Każdy z nas pragnie od życia różnych rzeczy. Jedną 
z najczęściej pożądanych jest nieśmiertelność. My 
dajemy wam nowe, nieograniczone niczym poza 
wyobraźnią możliwości stworzenia świata, w którym 
– uwolnieni od ograniczeń jednej cielesnej powłoki 
– będziecie mogli żyć wiecznie.
D. Ducot, CEO megakorporacji Facepay, w wywiadzie 
dla Future Is Now!
Sierra Outpost to niezwykłe miejsce. Tu spotykają 
się ludzie, którzy nie mają nic do stracenia, a mogą 
zyskać wszystko. Tutaj można pogrążyć się w nar-
kotycznym transie i zatracić rzeczywistość, tutaj 
można kupić wszystko i niemal wszystkich. To tutaj 
odbędzie się bankiet uświetniony występem znanych 
gwiazd, a gwoździem programu będzie aukcja uprzy-
wilejowanych udziałów w projekcie „Second Life”.

Larp umożliwi wcielenie się w osoby określane 
mianem „jednego procenta” – to nie tylko najbar-
dziej wpływowi ludzie świata, ale też wyjątkowe 
osobowości i osobliwości. Opowiemy Wam o tym, 
jak rozwój nauki i technologie przenikające świat 
zmieniają etykę. Chcemy, abyście zastanowili się, 
jak przesuwają się granice między tym, co moralne 
i niemoralne. Co nas czyni ludzkimi? Kim jesteśmy 
i w co tak naprawdę wierzymy?
Grę poprzedzą dedykowane warsztaty. 

Słuchajcie, będą wątki przemocy. Gramy na wzajem-
nym krzywdzeniu się i czerpaniu z tego mniejszej lub 
większej przyjemności. Narkotyki napędzają akcję 
tego larpa. Jest to też gra o imprezie – trzeba będzie 
tańczyć. Nie wymagamy umiejętności tanecznych, 
chodzi o wspólne ruszanie się do głośnej muzyki.

Larpy
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Wymagania co do przygotowania uczestników:
Oczekujemy od Was, że przed larpem zrobicie trzy 
rzeczy:

•  zapoznacie się z podstawowymi materiałami o grze 
(więcej o grze i wszystkie linki: http://zjava.pl/slnazja-
vie ),

• wypełnicie formularz zgłoszeniowy,
• przygotujecie stylizacje adekwatne do Waszej postaci.

Zachęcamy do skompletowania szalonych, futurystycz-
nych, odjechanych strojów! Inspiracji możecie szukać 
na Pintereście: https://pl.pinterest.com/paskud/
secondlife/

Niedziela
Godzina Strzygi
PROWADZĄCY: ZORANA, DRAGON WARRIOR
AUTOR LARPA:  BARBARA „ZORANA” MAJ, ARKADIUSZ  

“DRAGON WARRIOR” GRZESZCZAK
Godzina startu: 19:00
Czas trwania: 2h
Liczba graczy: 9-10
Sala: Larp 2
Ograniczenia wiekowe: 14+
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
Krótki survival o poświęceniu i przeżyciu.

Konwencja/świat:
Wiedźmin

Dopiero zaczynasz z larpami? Nie masz dużo czasu? 
A może potrzebujesz oderwania od złożonych dwor-
skich intryg? Przyjdź i daj się rozerwać… dosłownie.  

Survival. Około 60 min realnego czasu gry. 

Wymagania co do przygotowania uczestników:
brak

gamistyczny, który można wygrać. Gra jasno definiuje 
kryteria zwycięstwa, a Związkowy Ranking jest jasnym 
miernikiem osiągniętego celu. Całość podzielona jest 
na kolejne tury wyborów dzielone przerwami na prze-
kąski i/lub negocjacje.

Konwencja/świat: 
Świat współczesny

Tegoroczny Walny Zjazd Delegatów Sportowych jest 
wyjątkowo ważny. Głównym jego elementem będą 
bowiem wybory kluczowych Sekcji Sportowych. Re-
prezentanci każdej z dyscyplin będą przedstawiać 
swoje racje, szukać poparcia i wreszcie uczestniczyć 
w serii głosowań, które wyłonią Związkowy Ranking. 
Dobra pozycja w zestawieniu to dla reprezentujące-
go ją Delegata być albo nie być. Dla sekcji zresztą 
też. Przyda się giętki język i zdolności negocjacyjne. 
Szykuje się bowiem prawdziwe starcie w du-
chu „prawie fair play”.

Uwaga – nie trzeba znać się na sporcie. (Tak jakby 
prawdziwi delegaci się znali. ;) ) Wszystko, czego 
potrzebujecie, dostaniecie na karcie swojej Sekcji. 
Zresztą to Wy jesteście największym autorytetem 
w danej dziedzinie, zatem cokolwiek powiecie – 
staje się prawdą.

Wymagania co do przygotowania uczestników: 
brak

Zjazd leśnych dziadków
PROWADZĄCY: DELANOV
AUTOR LARPA: DELANOV

Godzina startu: 11:00
Czas trwania: 4h
Liczba graczy: 8
Sala: Larp 1
Ograniczenia wiekowe: brak
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
Gra komediowa. Nastawiona na żartobliwe ukazanie 
sportowych działaczy. Jest to jednocześnie larp 

Area 51
PROWADZĄCY: SYLWIA „KITSU” GRZĘDZIŃSKA
AUTOR LARPA: SYLWIA „KITSU” GRZĘDZIŃSKA

Godzina startu: 12:00
Czas trwania: 3h
Liczba graczy: 5-8
Sala: Larp 2
Ograniczenia wiekowe: 16+
Larp przyjazny dla początkujących: Tak

O czym jest ta gra?
O odkrywaniu tajemnic.

Konwencja/świat: 
Czasy zimnej wojny. Gdzieś na pustyni Nevada rozbija 
się niezidentyfikowany pojazd latający. Pod osłoną 
nocy żołnierze transportują pojazd na teren bazy woj-
skowej Area 51. Na miejsce zostają wezwani prezydent 
Dwight D. Eisenhower oraz szef bazy Richard M. Bishell. 
W pojeździe znajdowały się dwie istoty wykazujące 
funkcje życiowe. Czy są to szpiedzy z ZSRR, czy mamy 
do czynienia z kosmitami? Jedno jest pewne – to 
będzie długa noc. 

Wymagania co do przygotowania uczestników:
brak

Larpy
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Sesje

Sesje

RPG 1
Piątek  
Powrót z pudła
PROWADZĄCY: RAFAŁ POŚNIK

Godzina:  18:00-22:50
System:  The Witcher TRPG
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Legacy of Disaster
PROWADZĄCY: RAFAŁ POŚNIK

Godzina:  23:00-02:50
System:  Legenda 5 Kręgów 5ed.
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Sobota  
Obóz
PROWADZĄCY: ANITA „GROSZEK” NOWICKA

Godzina:  14:00-17:50
System:  The Witcher TRPG
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Na autostradzie
PROWADZĄCY: RAFAŁ POŚNIK

Godzina:  18:00-21:50
System:  Cyberpunk 2020
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

A Rōnin’s Path
PROWADZĄCY: RAFAŁ POŚNIK

Godzina:  22:00-03:50
System:  Legenda 5 Kręgów 5ed.
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Niedziela  
Poznań spowity smogiem
PROWADZĄCY: ADAM

Godzina:  10:00-14:50
System:  Zew Cthulhu 7 edycja
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

RPG 2 
Piątek  
Tomasz
PROWADZĄCY: EKIPA DZIEDZICTWA IMPERIUM

Godzina:  18:00-21:50
System:  Dziedzictwo Imperium: Dwory Końca Świata
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Słuchajcie, ważna informacja: tutaj zamieszczamy tylko najważniejsze szczegóły każdej zaplanowanej sesji. Pełne opisy 
znajdziecie w RPG Info. Tam też zapiszecie się na wybrane gry.

Magister Lor
PROWADZĄCY: KRZYŚ

Godzina:  22:00-01:50
System:   Tales from the Wild Blue Yonder / 

Lady Blackbird
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Nie
Ograniczenia wiekowe:  18+

Sobota  
Ucieczka Czerwonego Kruka
PROWADZĄCY: CHOMIK

Godzina:  14:00-17:50
System:  Pathfinder/Golarion
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Nie
Ograniczenia wiekowe:  16+

Oko za Oko
PROWADZĄCY: BEAMHIT

Godzina:  18:00-21:50
System:  Warhammer 4 edycja
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+

Cosmic Dust: Wielkie rozdroże
PROWADZĄCY: ALEKSANDER „PALADADDY” RAMANIUK

Godzina:  22:00-02:50
System:  Cosmic Dust (autorski)
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Niedziela  
Ciężki jest los listonosza
PROWADZĄCY: BARTŁOMIEJ „CHRONOS” ZARZYCKI

Godzina:  10:00-13:50
System:  Mouse Guard RPG
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

RPG 3
Piątek  
Czarny Rządca
PROWADZĄCY: ADAM K

Godzina:  18:00-21:50
System:  Zew Cthulhu 7 edycja
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

„Ćma” – nocny wędrowiec
PROWADZĄCY: BARTŁOMIEJ „CHRONOS” ZARZYCKI

Godzina:  22:00-01:50
System:  Numenera RPG
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  12+
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Sesje

Sobota  
The Shadow Over Warsaw – 1938 rok
PROWADZĄCY: FREJTAG

Godzina:  14:00-17:50
System:  Zew Cthulhu 7 ed.
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Niedziela  
Gdzie jest Derris Jerval?
PROWADZĄCY: CHOMIK

Godzina:  13:00-15:50
System:  Pathfinder/Golarion
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

RPG 4
Piątek  
Operacja Jaskółka, Misja 1
PROWADZĄCY: X-RAY JAY

Godzina:  18:00-23:50
System:  Task Force: Interregnum, system autorski
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

W rajskiej dolinie, wśród śmieci
PROWADZĄCY: KURCZAK

Godzina:  00:00-03:50
System:  Monster of the Week (PbTA)
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  14+

Sobota  
Cień i krew
PROWADZĄCY: EKIPA DZIEDZICTWA IMPERIUM

Godzina:  14:00-17:50
System:  Dziedzictwo Imperium: Dwory Końca Świata
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

The Statuette of Zhar Baghra
PROWADZĄCY: CRIS

Godzina:  18:00-21:50
System:  Coriolis – The Third Horizon
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  14+

Dziedzictwo błękitnego ognia
PROWADZĄCY: JADOWY

Godzina:  22:00-01:50
System:   Świat Mroku – Prometean + Serial/ 

komiksy „Smerfy”
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Niedziela  
Operacja Jaskółka, Misja 3
PROWADZĄCY: X-RAY JAY

Godzina:  10:00-15:50
System:  Task Force: Interregnum, system autorski

Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

RPG 5
Piątek  
Pierwszy patrol
PROWADZĄCY: MARCIN SEGIT

Godzina:  19:00-23:50
System:  Mouse Guard 2e
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Z prochu powstałeś...
PROWADZĄCY: JACEK DUCH

Godzina:  00:00-04:50
System:  Wampir: Maskarada
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  21+

Sobota  
B-Team
PROWADZĄCY: SZERSZEŃ

Godzina:  12:00-15:50
System:   FUPL (Freeform Universal) / 

 Oddział specjalny
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  13+

Operacja Jaskółka, Misja 2
PROWADZĄCY: X-RAY JAY

Godzina:  16:00-21:50
System:  Task Force: Interregnum, system autorski
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

To boldly go...
PROWADZĄCY: JAXA

Godzina:  22:00-01:50
System:  Star Trek Adventures
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Nie
Ograniczenia wiekowe:  14+

Niedziela  
Niemy krzyk Edynburga
PROWADZĄCY: WŁADYSŁAW „WŁODI” KASICKI

Godzina:  12:00-15:50
System:  Zew Cthulhu
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Nie
Ograniczenia wiekowe:  16+

RPG 6
Piątek  
Co w śniegu piszczy?
PROWADZĄCY: MISIOŁAK

Godzina:  18:00-21:50
System:  Warhammer 2 edycja
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+



Stalowa zagadka
PROWADZĄCY: ERISTA

Godzina:  22:00-03:50
System:  Earthdawn
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+

Sobota  
Panic! at a fantasy festival
PROWADZĄCY: BELLE THE HOBBIT

Godzina:  10:00-13:50
System:  k100/modern
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Obrzeżny Świat
PROWADZĄCY: LAUGHTER

Godzina:  18:00-21:50
System:  Star Trek Adventures
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Niedziela  
Ciemne sprawki
PROWADZĄCY: COPERNICUS CORPORATION

Godzina:  10:00-13:50
System:  Warhammer 4 ed.
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

RPG 7
Piątek  
Cosmic Dust: Piąta Stratagema
PROWADZĄCY: ALEKSANDER „PALADADDY” RAMANIUK

Godzina:  18:00-22:50
System:  Cosmic Dust (autorski)
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Kolor bezprawia
PROWADZĄCY: ANNA „KRESYDA” JAKUBOWSKA

Godzina:  23:00-02:50
System:  Skyfarer/Sunless Sea
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Sobota  
The last voyage of Ghazali
PROWADZĄCY: J1MMY

Godzina:  10:00-13:50
System:  Coriolis
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Ruiny Wieży w dolinie Terenganu
PROWADZĄCY: CRIS

Godzina:  14:00-17:50
System:  Coriolis – The Third Horizon
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  14+

Na oparach
PROWADZĄCY: HVR

Godzina:  18:00-21:50
System:  Neuroshima
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  17+

Techno bête noir
PROWADZĄCY: BARTŁOMIEJ „CHRONOS” ZARZYCKI

Godzina:  22:00-01:50
System:  Numenera RPG
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  12+

Niedziela  
Mrok w Ivydale
PROWADZĄCY: „JASPERY ZEPHYR” RENE PADUCH

Godzina:  10:00-12:50
System:  Mouseguard 2 ed
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Pawrates of Purribean
PROWADZĄCY: NEJJIK, SHIRO

Godzina:  13:00-15:50
System:  Zmodyfikowany Dungeon World
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Sesje
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RPG 8
Piątek  
Przez Zęby Morza
PROWADZĄCY: IFRYT

Godzina:  18:00-21:50
System:  Ironsworn
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Kod Architekta
PROWADZĄCY: MICHAŁ DĄBROWSKI

Godzina:  22:00-01:50
System:  Epic World
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Sobota  
Karuzela której nic nie zatrzyma #7
PROWADZĄCY: WOJCIECH „VENCEL” PODLEŚNY

Godzina:  10:00-12:50
System:  Stworzymy sami; mechanika „Tak, ale”
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Nie
Ograniczenia wiekowe:  18+

Sesja In Spectres
PROWADZĄCY: RADOSŁAW GANCZAREK

Godzina:  13:00-17:50
System:  In Spectres
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Nie
Ograniczenia wiekowe:  13+

Amanda
PROWADZĄCY: EKIPA DZIEDZICTWA IMPERIUM

Godzina:  18:00-21:50
System:  Dziedzictwo Imperium: Dwory Końca Świata
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

W szponach modliszki
PROWADZĄCY: BŁAWATEK/SOFTTWIG

Godzina:  22:00-03:50
System:  Changeling the Lost
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+

Niedziela  
Portale: drużyna Endena
PROWADZĄCY: EQERTI

Godzina:  12:00-15:50
System:  autorski – fantasy
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+

RPG 9
Piątek  
Wspólnota Apricot Valley
PROWADZĄCY: ALEKSANDRA SONTOWSKA

Godzina:  18:00-22:50

System:  Dogs in the Vineyard
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Nie
Ograniczenia wiekowe:  18+

Mistrzostwo Topazu
PROWADZĄCY: CAMI LYON

Godzina:  23:00-02:50
System:  Legenda Pięciu Kręgów 5 Ed.
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Sobota  
Pogranicze
PROWADZĄCY: NIEDŹWIEDŹ

Godzina:  12:00-17:50
System:  Mechanika z 7th Sea/ świat – Boston w XVIII w.
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+

The Trail
PROWADZĄCY: TRIVIA

Godzina:  18:00-20:50
System:  Fate / 19th century America
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+
[Session in English. Foreign players are welcome, as 
well as Polish players skilled in the language.]

Live, prosper, believe
PROWADZĄCY: TRIVIA

Godzina:  21:00-00:50
System:  Fate / Original Fantasy
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+
Session in English. Foreign players are welcome, as 
well as Polish players skilled in the language.

Niedziela  
Po drugiej stronie
PROWADZĄCY: HVR

Godzina:  10:00-14:50
System:  Neuroshima
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  18+

RPG 10
Piątek  
Poszukiwacze zaginionej fregaty
PROWADZĄCY: PAWEŁ „DZIKUS” WISZNIEWSKI

Godzina:  18:00-22:50
System:  Star Wars: Edge of Empire
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Duchy Marsa
PROWADZĄCY: JAKUB „ARATHI” NOWOSAD

Godzina:  22:00-03:50
System:  Eclipse Phase
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Sesje
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Sobota  
Nagroda
PROWADZĄCY: ANITA „GROSZEK” NOWICKA

Godzina:  10:00-13:50
System:  The Witcher TRPG
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Friga
PROWADZĄCY: EKIPA DZIEDZICTWA IMPERIUM

Godzina:  14:00-17:50
System:  Dziedzictwo Imperium: Dwory Końca Świata
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Zabić to, zanim złoży jaja!
PROWADZĄCY: MARCIN SEGIT

Godzina:  18:00-21:50
System:  3:16 Carnage Among the Stars
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Graffiti Prawdy
PROWADZĄCY: JAKUB „ARATHI” NOWOSAD

Godzina:  22:00-02:50
System:  Urban Shadows
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Niedziela  
Nicolas
PROWADZĄCY: EKIPA DZIEDZICTWA IMPERIUM

Godzina:  12:00-15:50
System:  Dziedzictwo Imperium: Dwory Końca Świata
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

RPG 11
Piątek  
Cztery Pory Roku: Zimowy Bal
PROWADZĄCY: DŻIGNAC

Godzina:  18:00-21:50
System:  Cztery Pory Roku
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Sobota  
W ostępach Shinomen Mori
PROWADZĄCY: CRIS

Godzina:  10:00-13:50
System:  Legenda Pięciu Kręgów
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  14+

Wektor
PROWADZĄCY: BARTŁOMIEJ „CHRONOS” ZARZYCKI

Godzina:  14:00-17:50
System:  City of Mist
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Czarny Rządca
PROWADZĄCY: ADAM K

Godzina:  18:00-21:50
System:  Zew Cthulhu 7 edycja
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Światło
PROWADZĄCY: NIEDŹWIEDŹ

Godzina:  22:00-03:50
System:  Cyberpunk2020
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Niedziela  
Tajemnica Trójzębu Posejdona
PROWADZĄCY: KORNELIA

Godzina:  10:00-12:50
System:  Wolsung
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

RPG 12
Piątek  
Kekkonshiki – Lew i Żuraw
PROWADZĄCY: KRZYSZTOF „CRIS” KRZYŻANOWSKI

Godzina:  18:00-22:50
System:  Legenda Pięciu Kręgów
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  14+

Sobota  
Wielka Improwizacja
PROWADZĄCY: THEKOTONATOR

Godzina:  22:00-00:50
System:  Fate Acc
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

MOTHERFUCKER CRAB TRUCKER’S
PROWADZĄCY: THEKOTONATOR

Godzina:  01:00-02:50
System:  MOTHERFUCKER CRAB TRUCKER’S
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

RPG 13
Piątek  
Szkarłatna wieża
PROWADZĄCY: MACIEJ „SZNUREK” SZNURKOWSKI

Godzina:  18:00-21:50
System:  Diadem
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Planszowa (tymczasowo sesjowa)

Piątek  
Podziemia Smoka
PROWADZĄCY: ZAWIJAS

Sesje
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Godzina:  18:00-22:50
System:  OHET
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Dziewczyny ze wsi Alme
PROWADZĄCY: ZAWIJAS

Godzina:  23:00-03:50
System:  OHET
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  15+

Niedziela  
Spływ
PROWADZĄCY: SYLWIA „KITSU” GRZĘDZIŃSKA

Godzina:  10:00-12:50
System:  Uncharted Worlds/Współczesność
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak

Kofeina i błędy w sztuce
PROWADZĄCY: ZIABA

Godzina:  13:00-15:50
System:  Caffeine and malpractice
Sesja odpowiednia dla początkujących:  Tak
Ograniczenia wiekowe:  16+

Earthdawn 
Piątek  
 Skowyt Duszy
PROWADZĄCY: HUBERT „JANKOŚ” JANKOWSKI

Godzina:   18:00-21:50
System:   Earthdawn

Sesja odpowiednia dla początkujących:   Tak

 „Gość w dom...”
PROWADZĄCY: TĘCZA

Godzina:   22:00-01:50
System:   Earthdawn
Sesja odpowiednia dla początkujących:   Tak

Sobota  
Pierwszy Śnieg w Dolinie Słoneczników
PROWADZĄCY: BASTI

Godzina:   11:00-14:50
System: Earthdawn
Sesja odpowiednia dla początkujących: Tak

Zabawki na strychu  (Legendy Barsawii vol. 1)
PROWADZĄCY: AURAYA

Godzina:  12:00-15:50
System:  Earthdawn
Sesja odpowiednia dla początkujących:   Tak

Czcze słowa (Legendy Barsawii vol. 2)
PROWADZĄCY: KOSMIT

Godzina:  17:00-20:50
System:  Earthdawn
Sesja odpowiednia dla początkujących:   Tak

 Amulet nieśmiertelnego wzorca
PROWADZĄCY:   TĘCZA

Godzina:   20:00-23:50
Sesja odpowiednia dla początkujących:   Tak

Grobowiec
PROWADZĄCY: HUBERT „JANKOŚ” JANKOWSKI

Godzina:   21:00-00:50
System:   Earthdawn
Sesja odpowiednia dla początkujących:   Tak

Sesje
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Program

Prelekcyjna 1 Prelekcyjna 2 To ja go tnę Earthdawn Planszowa
Pi

ąt
ek

18:00 Międzykonwentowy poczet władców – Karol Wielki 
Piotr „Voynar” Wojnarowicz

Witcher znaczy Wiedźmin 
Copernicus Corporation

Konflikty w drużynie 
Amanda „Czarna” Olszówka, Damian „Requel” Pęszor [TJGT]

Dlaczego czwarta edycja? 
Kosmit Stowarzyszenie Topory

19:00 Political fantasy, czyli królestwa teoretyczne 
Brzosti

Piraci: postrach mórz i popkultury 
Marcin „Kaczor” Baryłka oraz Jerzy i Husaria

Prawdziwa wiara vs tradycja wiary mieszkańców światów RPG 
Amanda „Czarna” Olszówka, Damian „Requel” Pęszor [TJGT]

20:00 Co ciekawego w 4. edycji Warhammera 
Beamhit Erpegowe Piekiełko

Wizerunek Asmodeusza na przestrzeni wieków, od Biblii po D&D 5 
Amanda „Czarna” Olszówka, Damian „Requel” Pęszor [TJGT]

Konkurs narracyjny 
Maciek „Hunter” Piech Stowarzyszenie Topory21:00 Wszystkie światy D&D 

Jacek Duch
Muzyka pisze historię – o inspiracjach muzycznych do Cthulhu 

Błażej Grygiel GOREktyw / GRAJ! Kolektyw
Historia kina Cyberpunkowego 

Michał „Selekos” Selke
22:00

Voodoo w PRL – pokaz filmu „Sztuka znikania” 
Kacper z podcastu MojeCthulhu.pl

Fantastyczne kino weimarskie 
Theran

23:00

So
bo

ta

10:00 A gdyby tak..., czyli o historii alternatywnej słów kilka 
Brzosti

Lovecraft od podstaw – Zew Cthulhu 1920 dla początkujących 
Marysia „Merry” Piątkowska 

Graj! Kolektyw, Zew Cthulhu RPG Niezwykłe historie mieszkańców Barsawii 
Stowarzyszenie Topory

11:00 Fantastyczne Uniwersa 
Tomasz Misterka

„Satanic panic”, czyli diabeł tkwi w RPG 
Marcin Segit

12:00 Z własnego doświadczenia: wydajemy erpega 
Aleksandra Sontowska

W 80 minut dookoła Cthulhu 
Marysia „Merry” Piątkowska 

Graj! Kolektyw, Kapituła Quentin

Adventurers' League z To Ja Go Tnę 
Organized play

Fox Games – plany i niespodzianki wydawnicze 
Michał Herman Fox Games

13:00 Przedwojenna Warszawa w mitologii Cthulhu 
Frejtag Ezoteryczny Pokój Dagona sp. z o.o.

Porozmawiajmy o RPG – otwarta dyskusja 
Jakub Nowosad, Marcin Segit

Jak ilustracje wspomagają mechanikę i odczucia 
podczas rozgrywki 

Krzysztof Gośnicki Elekt

14:00 Jak wydać swoją przygodę do Dungeons&Dragons 
Janek Sielicki

Spotkanie z wydawnictwem i prezentacja planów 
wydawniczych 

Piotr Żuchowski Hexy Studio"

15:00
Obyś został królem i inne klątwy 
Grzegorz „Driden” Lewandowski

Terapia narracyjna, czyli gry fabularne w służbie rozwoju dzieci i młodzieży 
Damian „Haka” Drozdowski

Od pomysłu do wydania gry planszowej 
– jak zadebiutować na rynku? 

Mariusz Milewski Quantum Games

16:00
Muzyka i efekty dźwiękowe na sesjach (głównie) grozy 

Dee Em

Wiedzówka Earthdawn 
(dla początkujących) 

Klaudia „Jeziora” Jeziorska  
Stowarzyszenie Topory

Shadowdawn: spotkanie 
dwóch światów 

Kosmit 
Stowarzyszenie Topory

Porządek musi być, czyli jak uporządkować 
i skatalogować swoją kolekcję gier 

Ignacy Mościcki Stowarzyszenie Avangarda

17:00 Różne wizje postapokalipsy 
Skorban

Duch Orichalku – pod namiot z Earthdawnem 
Stowarzyszenie Topory

Na wariackich papierach – jak NAPRAWDĘ wygląda 
praca w wydawnictwie planszówkowym 

Agata Alicja Syc Lacerta

18:00 Spotkanie z redakcją 
Black Monk

Ekspresem przez gry, czyli moja topka RPG-ów 
Krzyś 

19:00 Psychologia w RPG: teoria wielkiej piątki a odgrywanie postaci 
Albert „Alan” Andrzejewski

Copernicus Corporation w 2019 roku 
Copernicus Corporation

Wiedzówka Earthdawn (dla zaawansowanych) 
Klaudia „Jeziora” Jeziorska  

Stowarzyszenie Topory

20:00 Najmroczniejsze sekrety inkwizycji na przestrzeni wieków 
Damian „Haka” Drozdowski

Dziedzictwo Imperium: drugi sezon, druga edycja 
Ekipa Dziedzictwa Imperium

Warsztaty Mistrza Gry 
Michał „Selekos” Selke

21:00
Kino nieme z muzyką na żywo! 

Błażej Grygiel GOREktyw / GRAJ! Kolektyw
Biblia a fantastyka 

Sarameda
22:00

23:00

Ni
ed

zie
la

10:00 Wykorzystanie psychologii w grach fabularnych 
Damian „Haka” Drozdowski

Panel polskich twórców RPG: małe projekty wobec wielkich wydań 
Aleksandra Sontowska, Jakub Zapała

Kalambury 
Katarzyna „Kabira” Jabłońska Stowarzyszenie Topory

11:00 Od sznurówki do ostu – o wiązadłach podszyjnych słów kilka  
Michał „Najmniejszy” Smycz

Handout albo rekwizytu opisanie 
Miłosz „Złołosz” Koenig

12:00 Poczytaj mi Zjavo – edycja konwentowa 
Mikołaj Kowalewski Stowarzyszenie Avangarda

Conan Barbarzyńca – życie i twórczość 
Jacek Duch

Earthdawnliada 
Koniu, Hunter Stowarzyszenie Topory

13:00
Bajki o Żelaznym Wilku, czyli luźne, subiektywne wspominki o tym, jak się 

grało w RPG w latach ‘93-’98 
Bartek „Pan Anatol

Sun Wukong w fantastyce 
Sarameda

14:00
Konkurs wiedzy o istotach z mitologii słowiańskiej 

Olga Malzahn
Taboo 

Katarzyna „Kabira” Jabłońska Stowarzyszenie Topory
15:00 Komunikacja w drużynie, czyli o trudnej sztuce dogadywania terminów 

Kornelia 
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Program

Prelekcyjna 1 Prelekcyjna 2 To ja go tnę Earthdawn Planszowa
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Piotr „Voynar” Wojnarowicz

Witcher znaczy Wiedźmin 
Copernicus Corporation

Konflikty w drużynie 
Amanda „Czarna” Olszówka, Damian „Requel” Pęszor [TJGT]

Dlaczego czwarta edycja? 
Kosmit Stowarzyszenie Topory

19:00 Political fantasy, czyli królestwa teoretyczne 
Brzosti

Piraci: postrach mórz i popkultury 
Marcin „Kaczor” Baryłka oraz Jerzy i Husaria

Prawdziwa wiara vs tradycja wiary mieszkańców światów RPG 
Amanda „Czarna” Olszówka, Damian „Requel” Pęszor [TJGT]

20:00 Co ciekawego w 4. edycji Warhammera 
Beamhit Erpegowe Piekiełko

Wizerunek Asmodeusza na przestrzeni wieków, od Biblii po D&D 5 
Amanda „Czarna” Olszówka, Damian „Requel” Pęszor [TJGT]

Konkurs narracyjny 
Maciek „Hunter” Piech Stowarzyszenie Topory21:00 Wszystkie światy D&D 

Jacek Duch
Muzyka pisze historię – o inspiracjach muzycznych do Cthulhu 

Błażej Grygiel GOREktyw / GRAJ! Kolektyw
Historia kina Cyberpunkowego 

Michał „Selekos” Selke
22:00

Voodoo w PRL – pokaz filmu „Sztuka znikania” 
Kacper z podcastu MojeCthulhu.pl

Fantastyczne kino weimarskie 
Theran

23:00

So
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10:00 A gdyby tak..., czyli o historii alternatywnej słów kilka 
Brzosti

Lovecraft od podstaw – Zew Cthulhu 1920 dla początkujących 
Marysia „Merry” Piątkowska 

Graj! Kolektyw, Zew Cthulhu RPG Niezwykłe historie mieszkańców Barsawii 
Stowarzyszenie Topory

11:00 Fantastyczne Uniwersa 
Tomasz Misterka

„Satanic panic”, czyli diabeł tkwi w RPG 
Marcin Segit

12:00 Z własnego doświadczenia: wydajemy erpega 
Aleksandra Sontowska

W 80 minut dookoła Cthulhu 
Marysia „Merry” Piątkowska 

Graj! Kolektyw, Kapituła Quentin

Adventurers' League z To Ja Go Tnę 
Organized play

Fox Games – plany i niespodzianki wydawnicze 
Michał Herman Fox Games

13:00 Przedwojenna Warszawa w mitologii Cthulhu 
Frejtag Ezoteryczny Pokój Dagona sp. z o.o.

Porozmawiajmy o RPG – otwarta dyskusja 
Jakub Nowosad, Marcin Segit

Jak ilustracje wspomagają mechanikę i odczucia 
podczas rozgrywki 

Krzysztof Gośnicki Elekt

14:00 Jak wydać swoją przygodę do Dungeons&Dragons 
Janek Sielicki

Spotkanie z wydawnictwem i prezentacja planów 
wydawniczych 

Piotr Żuchowski Hexy Studio"

15:00
Obyś został królem i inne klątwy 
Grzegorz „Driden” Lewandowski

Terapia narracyjna, czyli gry fabularne w służbie rozwoju dzieci i młodzieży 
Damian „Haka” Drozdowski

Od pomysłu do wydania gry planszowej 
– jak zadebiutować na rynku? 

Mariusz Milewski Quantum Games

16:00
Muzyka i efekty dźwiękowe na sesjach (głównie) grozy 

Dee Em

Wiedzówka Earthdawn 
(dla początkujących) 

Klaudia „Jeziora” Jeziorska  
Stowarzyszenie Topory

Shadowdawn: spotkanie 
dwóch światów 

Kosmit 
Stowarzyszenie Topory

Porządek musi być, czyli jak uporządkować 
i skatalogować swoją kolekcję gier 

Ignacy Mościcki Stowarzyszenie Avangarda

17:00 Różne wizje postapokalipsy 
Skorban

Duch Orichalku – pod namiot z Earthdawnem 
Stowarzyszenie Topory

Na wariackich papierach – jak NAPRAWDĘ wygląda 
praca w wydawnictwie planszówkowym 

Agata Alicja Syc Lacerta

18:00 Spotkanie z redakcją 
Black Monk

Ekspresem przez gry, czyli moja topka RPG-ów 
Krzyś 

19:00 Psychologia w RPG: teoria wielkiej piątki a odgrywanie postaci 
Albert „Alan” Andrzejewski

Copernicus Corporation w 2019 roku 
Copernicus Corporation

Wiedzówka Earthdawn (dla zaawansowanych) 
Klaudia „Jeziora” Jeziorska  

Stowarzyszenie Topory

20:00 Najmroczniejsze sekrety inkwizycji na przestrzeni wieków 
Damian „Haka” Drozdowski

Dziedzictwo Imperium: drugi sezon, druga edycja 
Ekipa Dziedzictwa Imperium

Warsztaty Mistrza Gry 
Michał „Selekos” Selke

21:00
Kino nieme z muzyką na żywo! 

Błażej Grygiel GOREktyw / GRAJ! Kolektyw
Biblia a fantastyka 

Sarameda
22:00

23:00
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10:00 Wykorzystanie psychologii w grach fabularnych 
Damian „Haka” Drozdowski

Panel polskich twórców RPG: małe projekty wobec wielkich wydań 
Aleksandra Sontowska, Jakub Zapała

Kalambury 
Katarzyna „Kabira” Jabłońska Stowarzyszenie Topory

11:00 Od sznurówki do ostu – o wiązadłach podszyjnych słów kilka  
Michał „Najmniejszy” Smycz

Handout albo rekwizytu opisanie 
Miłosz „Złołosz” Koenig

12:00 Poczytaj mi Zjavo – edycja konwentowa 
Mikołaj Kowalewski Stowarzyszenie Avangarda

Conan Barbarzyńca – życie i twórczość 
Jacek Duch

Earthdawnliada 
Koniu, Hunter Stowarzyszenie Topory

13:00
Bajki o Żelaznym Wilku, czyli luźne, subiektywne wspominki o tym, jak się 

grało w RPG w latach ‘93-’98 
Bartek „Pan Anatol

Sun Wukong w fantastyce 
Sarameda

14:00
Konkurs wiedzy o istotach z mitologii słowiańskiej 

Olga Malzahn
Taboo 

Katarzyna „Kabira” Jabłońska Stowarzyszenie Topory
15:00 Komunikacja w drużynie, czyli o trudnej sztuce dogadywania terminów 

Kornelia 
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Turniej 1 Turniej 2 Pokazy przy stoiskach Warsztaty Larp 1 Larp 2 Kids Zone Kids Zone sesje
Pi

ąt
ek

18:00
Belle 

Patryk „Patison” Stryjewski
19:00

Warsztaty larpowe 
dla początkujących 

Julia Kowalska

Agenci Systemu 
Shonsu

20:00

Stream 
Patryk „Patison” Stryjewski 

(jeśli zbiorą się chętni, więcej info w RPG info)

21:00

22:00

23:00

So
bo

ta

10:00  

Kawa i papierosy 
Patryk „Patison” Stryjewski

Gangsta’s Paradise 
Shonsu

Gry i zabawy z animatorami

Hokus pokus, czary mary... 
Revek 

Wiek: Brak ograniczeń 
System Harrego/Magiczny Świat 

Harrego Pottera

Powrót Lorda Vexora 
Janek Sielicki 
Wiek: 7-10 lat 

No Thank You, Evil!11:00

Wielki turniej Magii i Miecza 
Piotr „Dj Teker” Hanusz 

Stowarzyszenie Avangarda

Krótka kampania w Descent 2: 
Wędrówki w Mroku 

i_c_y Wojnacja 
Dragon Warrior, Ktulu

Jagodowy Las – panel 
z autorką 

Kamila 'Favi' Zalewska-Firus 
Fajerbol Junior

Gry i zabawy 
z animatorami

12:00 Cyrk 
Przygotowania Rysowanie kucyków 

z Saramedą (Wa)żywot 
Bartłomiej „Chronos” Zarzycki 

Wiek: bez ograniczeń 
Veggie Patch

13:00

Cyrk 1920-1950 
Maciej „Zefir” Starzycki,  

Zofia Skowrońska

14:00

Napad na bank 
Sylwia „Kitsu” Grzędzińska

Gry i zabawy 
z animatorami

Przyjaźń to magia... 
Adam K 

Wiek: 8+ lat 
My Little Pony RPG

15:00

Gry i zabawy z animatorami
Bombowa zabawa 

Bartłomiej „Chronos” Zarzycki 
Wiek: 12+ lat 

Lekko modyfikowane dedeki.

16:00

17:00

18:00

Horror w Arkham Gra karciana 
Tomasz „nołnejm” Rutkowski 
Stowarzyszenie Avangarda

Krwawy rytuał (pokaz taneczny) 
Judka Stowarzyszenie Topory Przygotowania SL

19:00
Warsztaty tańca 

średniowiecznego 
Olżunia

Second Life 
Ida Pawłowicz,  

Jakub Krassowski 
Meg Pomorska

20:00

21:00

22:00

23:00

Ni
ed

zie
la

10:00
Godzina Strzygi 

Zorana, Dragon Warrior

Gry i zabawy z animatorami

Gdzie jest Pan Przytulak? 
Theran 

Wiek: Brak ograniczeń 
Cat: A Little Game about Little Heroes

Miami Experiments – Projekt Avenger 
Sofia 

Wiek: 10-12 lat 
Neuroshima (zmieniona mechanika)

11:00

Zjazd leśnych dziadków 
Delanov

12:00

Area 51 
Sylwia „Kitsu” Grzędzińska

13:00

14:00
Gdzie się podział króliczek? 
Anna „Rarianna” Szczygieł 

My Little Pony: Tails of Equestria
15:00

Program



31

Turniej 1 Turniej 2 Pokazy przy stoiskach Warsztaty Larp 1 Larp 2 Kids Zone Kids Zone sesje

Pi
ąt

ek

18:00
Belle 

Patryk „Patison” Stryjewski
19:00

Warsztaty larpowe 
dla początkujących 

Julia Kowalska

Agenci Systemu 
Shonsu

20:00

Stream 
Patryk „Patison” Stryjewski 

(jeśli zbiorą się chętni, więcej info w RPG info)

21:00

22:00

23:00

So
bo

ta

10:00  

Kawa i papierosy 
Patryk „Patison” Stryjewski

Gangsta’s Paradise 
Shonsu

Gry i zabawy z animatorami

Hokus pokus, czary mary... 
Revek 

Wiek: Brak ograniczeń 
System Harrego/Magiczny Świat 

Harrego Pottera

Powrót Lorda Vexora 
Janek Sielicki 
Wiek: 7-10 lat 

No Thank You, Evil!11:00

Wielki turniej Magii i Miecza 
Piotr „Dj Teker” Hanusz 

Stowarzyszenie Avangarda

Krótka kampania w Descent 2: 
Wędrówki w Mroku 

i_c_y Wojnacja 
Dragon Warrior, Ktulu

Jagodowy Las – panel 
z autorką 

Kamila 'Favi' Zalewska-Firus 
Fajerbol Junior

Gry i zabawy 
z animatorami
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Stowarzyszenie Avangarda

Krwawy rytuał (pokaz taneczny) 
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Second Life 
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Meg Pomorska

20:00
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zie
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Gry i zabawy z animatorami

Gdzie jest Pan Przytulak? 
Theran 

Wiek: Brak ograniczeń 
Cat: A Little Game about Little Heroes

Miami Experiments – Projekt Avenger 
Sofia 

Wiek: 10-12 lat 
Neuroshima (zmieniona mechanika)

11:00

Zjazd leśnych dziadków 
Delanov

12:00

Area 51 
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