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Sietra & Project Eplore Czarnobylska Strefa Wykluczenia
Jesienią 2018 roku dobyłem wyprawę do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Była to już moja kolejna podróż w tamte rejony, by zgłębiać kolejne tajemnice Strefy. Wysoki poziom 
promieniowania, zalane schrony, nielegalni mieszkańcy Prypeci, nocna eksploracja Miasta Duchów, wspinaczka na szczyt tajnego obiektu wojskowego to zaledwie kilka z przygód, 
które mnie tam spotkały.

HelpDesk RPG: Daniel "Sir 
Humphrey" Hermanowicz

Straż! Straż? Jak kreować w miarę 
realistyczny wymiar sprawiedliwości 

w kampanii RPG

Zastanawiałeś się czasem jak spójnie, prosto i przyjemnie prowadzić działania stróży prawa w twoich sesjach? Czy jest coś, co łączy straż w Waterdeep, imperialny Security Force na 
Coruscant albo prywatne siły policyjne post-apokaliptycznych społeczności? Trochę o prawie, procedurach, biurokracji i ich braku w światach RPG Doświadczenie i referencje: 
Jesteśmy lokalną (poznańską) grupą entuzjastów gier fabularnych pod nazwą HelpDesk RPG. Raz w miesiącu prowadzimy spotkania pod nazwą Dzikie Sesje, gdzie każdy, 
poszukujący sesji, może znaleźć swoje miejsce.

HelpDesk RPG: Michał 
"Vincu" Kowalski

Grzechy mistrzów gry – studium 
przypadków, jakim MG nie być

Byciem Mistrzem Gry to wielka odpowiedzialność przed, którą stajemy. Jest taka niepisana zasada, że MG nie krytykuje innego MG... czego nie będziemy robić na tej prelekcji, 
jedynie przeanalizujemy "przypadki" jakim MG nie być i jakich grzechów nie popełniać.

HelpDesk RPG: Daniel "Sir 
Humphrey" Hermanowicz i 

Michał "Vincu" Kowalski

MG - to brzmi dumnie! Warsztaty dla 
aspirujących i początkujących MG

Myślisz o prowadzeniu sesji RPG, ale nie wiesz gdzie zacząć? Planowanie kampanii przyprawia cię o ból głowy? Szukasz jakiegoś sposobu na uporządkowanie myśli, bohaterów 
niezależnych i wydarzeń świata? A może nie wiesz jak reagować na fantazyjne pomysły graczy? Jeśli chcesz poznać tajniki mistrzowaniaw RPG od kuchni, ten warsztat jest dla 
ciebie!

Miłosz Karnowski
Zdrady, tajne plany i zamachy, czyli 

historia upadku Imperium 
Galaktycznego

Interesowało cię co dokładnie stało się z Imperium po zniszczeniu Drugiej Gwiazdy Śmierci? Kto wtedy dowodził, co działo się na Jakku, jaki był podział sił i co to była ta Operacja 
Popiół ? Na tej prelekcji znajdziesz odpowiedź.

Marta "Prisma" Nickowska
Harry Potter i Internetowe Szkoły 

Magii - Świat tworzony przez 
fanów/fanatyków?

"Czekałeś na list z Hogwartu, który nie przyszedł? Uważasz, że seria o młodym Czarodzieju ciągle żyje i sam chcesz nauczyć się czarować? Zapraszamy do Naszej Szkoły Magii!". 
Internetowe Szkoły Magii powstają jak grzyby po deszczu, wszystko tworzone przez fanów serii książek autorstwa J.K. Rowling. Czym to właściwie jest? Jak są prowadzone tam 
zajęcia, na czym polegają konkursy, Olimpiady, prace domowe, egzaminy, jak uczeń może zostać Dyrektorem takiej Szkoły? Podczas prelekcji postaram się przedstawić działanie 
internetowej społeczności magicznej, zasady jakie tam panują oraz historię jej powstania.

Zosia "Zosik Taki Se Cosik" 
Kabacińska

Rowling vs Fandom, czyli jak 
zniszczyć kanon

Universum Potterowskie słynie z fanów, którzy lubią je modyfikować, lub nawet z samej autorki, która lata po zakończeniu sagi dodaje do niej milion ukrytych sensów. Na tej 
prelekcji przyjrzymy się tej cichej wojence Rowling vs Fani, tym samym analizując, jak obie strony wypaczają serię naszego dzieciństwa. Nie zostawimy suchej nitki na shipowaniu 
Hermiony z Draco przez fanów, jak i na teoriach o nie korzystaniu z łazienek przez czarodziejów, rozpowszechnianych przez Rowling, ale Zbezcześcimy też wiele innych, 
bezsensownych schematów!

Paweł "Stoopi" Stypuła Historia gier. Historia gier na konsole i komputery 8/16 bitowe.

Gniazdo Szeptunów Superherosi - serio, czy dla rozrywki?
Zastanowimy się, czy oglądamy kino superhero dla czystej przyjemności, czy oczekując głębszych doznań. Szukając odpowiedzi, zaproponujemy krótką podróż po historii gatunku i 
zestawienie go z komiksowymi pierwowzorami. Planujemy także mini ankiety i popkulturowe BINGO :). 

Paulina Hendel
Dawne gusła i praktyki 

antydemoniczne Jak przegonić kłobuka? Czym są czary owczarskie? Który demon bije w dzwon?

Katarzyna "Pixel" Wlazło Cosplay porady
Cosplay- zawsze chciałeś się w to pobawić ale nie wiesz jak? Superbohater, postać z anime czy filmowy czarny charakter? Powiedz nam, która postać najbardziej Ci odpowiada, a my 
podpowiemy jak można nią zostać. Zdradzimy podstawy pracy nad strojami, podpowiemy gdzie znaleźć materiały, postaramy się wyjaśnić jak należy unikać błędów przy pracy nad 
cosplay'em.

Łucja "Lucy Nebraska" 
Matusiak Jak to jest w tym Czarnobylu? Czy od wizyty tam można zachorować? Czy mutanty rzeczywiście istnieją? Na te pytania odpowie wam osoba, która była w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia.

Łucja "Lucy Nebraska" 
Matusiak

Cosplay - Co to za czarna magia i jak 
to w ogóle zacząć? Zawsze chciałeś stać się superbohaterem, ale nie wiedziałeś jak? To dla ciebie dobra okazja by posiąść tajemną wiedzę Cosplayu!

Szymon Górnicki Dinozaury w filmach
Prześledzimy chronologicznie historie aktorstwa mezozoicznych władców lądów, analizując pokrótce najważniejsze filmy z ich udziałem. Porównamy dinozaury z filmów do 
współczesnej wiedzy naukowej na ich temat, oraz do naukowych poglądów z latach premier danych filmów. Omówimy też techniki rekonstrukcji wymarłych zwierząt stosowane w 
kinematografii.

Szymon Górnicki
Wymarłe zwierzęta o obliczu 

fantastycznych stworów
Prelekcja o zwierzętach które istniały naprawdę. Dinozaury, ogromne ssaki, prehistoryczne gady, czy morskie stwory, które wyglądały niczym smoki, potwory z filmów lub mityczne 
stworzenia. Oto przegląd najbardziej fantastycznie wyglądających zwierząt które odkryła paleontologia.

Anna Nowak
"W poszukiwaniu Hobbita " czyli o 
czym mówi nam francuski serial z 

2014 roku.

Na podstawie serialu składającego się z 5 odcinków postaram się przybliżyć punkt widzenia na twórczość Tolkiena John'a Howe. W swoim wystąpieniu pragnę pokazać 
uniwersalność, różnorodność motywów oraz ponadczasowość dzieł profesora.

Mateusz "Tościk" Kokot
Mamo, ale dlaczego mamy 

apokalipsę — czyli o powodach 
apokalipsy w popkulturze

Podczas prelekcji przybliżę słuchaczom wizje apokalipsy serwowane nam przez twórców filmów, gier, książek wraz z przykładami. 
Podzielę powody apokalipsy na te naturalne, na te stworzone przez człowieka, i przez takie, które nie są zależne ani od natury, ani od człowieka. 
Prowadzę stronę na facebooku, która jest poświęcona postapokalipsie z przymrużeniem oka. link do strony: https://www.facebook.com/mamyapokalipse/



Joanna "Ari" Szulc Kwantowi Hackerzy Myślisz, że komunikacja kwantowa pozwala ci na pokonanie limitu prędkości światła? Lub całkowite bezpieczeństwo danych? Przyjdź, dowiedz się jak jest naprawdę!

Joanna "Ari" Szulc
Ayreon - czyli Pink Floyd i Space 

Opera w jednym
Przyjdźcie i dajcie się oczarować najwspanialszemu projektowi muzycznemu świata! Rock alternatywny połączy się tu z fabułą zakrojoną na kosmiczną skalę i postaciami jak żywymi. 
Prelekcja muzyczna od fanki do przyszłych fanów.

Joanna "Ari" Szulc Kot żywy i martwy jednocześnie
Zapraszam na planck'owo krótki wstęp do zawiłości mechaniki kwantowej. Żadna wcześniejsza wiedza fizyczna nie wymagana, za to solidnie wyżęty mózg po prelekcji 
gwarantowany!

Artur Urbanowicz
Nie takie vanity press straszne, jak je 

malują.

W środowisku literackim pokutuje opinia, że vanity press (system wydawniczy, w którym autor płaci wydawnictwu za wydanie swojej książki) to samo zło. Owszem, nie jest to 
system wolny od wad, ale najwyższa pora rozprawić się z jego mitami z punktu widzenia drugiej strony - autora, który od niego zaczynał i teraz ma za sobą tysiące czytelników oraz 
najbardziej prestiżową nagrodę literacką w polskiej grozie na koncie. Porozmawiajmy o faktach. Czy gdybym dysponował dotychczasową wiedzą, doświadczeniem i świadomością, 
jak wygląda rynek literacki, cofnął się w czasie i ponownie miał zacząć przygodę z pisaniem od wydania książki w taki sposób, to zrobiłbym to? Tak. Czy gdybym dysponował 
dotychczasową wiedzą, doświadczeniem i świadomością, jak wygląda rynek literacki, cofnął się w czasie i ponownie miał zacząć przygodę z pisaniem od wydania książki w taki 
sposób, to zrobiłbym wszystko kropka w kropkę jak zrobiłem dotychczas? Nie. Poznaj moją historię!

Artur Urbanowicz One-man-show "Słowo horroru"
Monolog a'la komediowy z przymrużeniem oka i w ostrym (auto)ironicznym sosie. Dowiedz się, jak wyglądają od kuchni: - (Nie)dole pisarza horrorów; - Perypetie autorów z 
wydawcami, dziennikarzami, czytelnikami i recenzentami; - Frustracje związane redagowaniem i testowaniem tekstu na beta-readerach; - Inspiracje, które przychodzą do głowy w 
najmniej spodziewanym momencie; - Osobiste przemyślenia na temat realiów polskiego rynku wydawniczego.

Zuzanna "Silver" Liske Motyw władzy w Fallout: New Vegas Cztery frakcje, cztery różne wizje przyszłości i jedna decyzja należąca do gracza. Czyje ideologie przyświecały kurierom, a które z punktu widzenia rzeczywistości były najwłaściwsze?

Zuzanna "Silver" Liske
Czy fani Falloutów Bethesdy to dzieci 

gorszego boga?
Analiza, rozbicie na czynniki pierwsze i próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie postawione w tytule prelekcji. Zarówno zwolenników, jak i przeciwników produkcji Bethesdy 
zapraszam do dyskusji!

Łukasz Rzadkowski Zombie po drugiej stronie maski
Poznajcie świat zombie apokalipsy z zupełnie innej strony! Myślicie, że żywe trupy już niczym Was nie zaskoczą? Myślicie, że wątek chodzących zwłok został już całkowicie 
wyczerpany? Jeżeli tak, to jesteście w błędzie! Mniej schematyczne i mniej przewidywalne - przekonajcie się, że zombie nadal zaskakują!

Łukasz Rzadkowski, Andrzej 
Wardziak

Apokalipsa zombie - Oczekiwania vs. 
Rzeczywistość

Wyobrażenia dotyczące apokalipsy zombie za sprawą filmów, książek i gier są niezwykle wybujałe i często przerysowane. Jak wyglądałaby ona w rzeczywistości? Czy jako ludzkość 
mamy szansę przetrwać?

RadioaktywnyPingwin
Pogadanka o postapo wszelako 

rozumianym Siemka, będzie to bardziej panel dyskusyjny na temat postapo z Tościkiem z Mamo odwal się mamy apokalipsę. Będziemy głównie nastawieni na interakcję z publicznością.

Wiktoria "Wiki" Nowaczyk Zielnik postapo Posłuchajcie o roślinach jadalnych, leczniczych i trujących. Gdzie występują, jak je rozróżnić, jakie mają działanie. Zwiększ swoje szanse na przetrwanie.

Tomasz Lisaj Fantasy dla początkujących 
Każdego roku wychodzą setki książek fantasy – i to już będąc bardzo rygorystycznym przy klasyfikacji gatunkowej. Jak się w tym odnaleźć i od jakich autorów warto zacząć – w ciągu 
45 minut spróbujemy zbadać ten wierzchołek góry lodowej. 
Prelekcja dla początkujących.

Poznańskie Towarzystwo 
Miłośników Tolkiena 
"Drużyna Pyrlandii"

Władca Pierścieni - czego możemy się 
spodziewać po serialu od Amazona?

Podczas naszej prelekcji będziemy opowiadać o tym, czego może dotyczyć fabuła nadchodzącego serialu przygotowywanego przez Amazon. Biorąc pod uwagę pewne informacje, a 
także naszą wiedzę na temat Śródziemia zaprezentujemy najciekawsze wątki i wydarzenia, które mogą się pojawić w tej długo wyczekiwanej produkcji. Wyjaśnimy też o co 
dokładnie chodzi z tytułem: "Władca Pierścieni".

Jakub Olekszyk
Ambitne, niepokojące i intrygujace 

gry indie
Ta prelekcja nie jest przeznaczona dla dzieci i ludzi o słabych nerwach. Parę słów o grach: 1. Undertale i Deltarune 2. Doki Doki Literature Club 3. Paratopic 4. The Stanley Parable 5. 
The Beginner's Guide  6. Eternal Darkness 7. Cuphead 8. The Binding of Isaac/ The Binding of Isaac: Rebirth 9. Irisu Syndrome!

Karol Bobkowski
Od zera do antybohatera. Zabójcza 

geneza Jokera
Próba interpretacji genezy Jokera w oparciu o komiks "Zabójczy żart" Alana Moore'a i Briana Bolland'a. Oraz wspólne (ze słuchaczami) zmierzenie się w formie dyskusji (?) z tezą 
antagonisty Batmana, że wystarczy "jeden zły dzień", aby przekroczyć cienką granicę szaleństwa.

Robert Kraszczuk
Dziurawym pontonem  w 

poszukiwaniu śladów przeszłości 

Jako regionalny pasjonat i historyk udałem się na zwiad fotograficzny na dawne granice naszej Małej Ojczyzny i jego okolic XV w. Moim celem było stwierdzenie czy owe wyspy 
posiadają jakieś znamiona historii, i jeśli tak - również poszerzenia wiedzy o życiu bądź działalności ludzkiej na wyspach w naszym regionie. Stawiając sobie tezę, iż wyspy stanowiły 
miejsce zamieszkania i użytkowania w celach świątynnych, obronnych czy gospodarczych, postanowiłem tę teorię zbadać i rozbudować.

Dominika Repeczko Tłumaczenia złe i gorsze. Jak rozpoznać złe tłumaczenie na przykładach z książek i gier 

Dominika Repeczko
Q&A: blaski i cienie redaktorskiego 

żywota
Na czym polega praca redaktora? Dlaczego tak mało wiemy o ich pracy? Dlaczego autorzy się ich boją? O tym wszystkim porozmawiamy z wieloletnim redaktorem m.in. Fabryki 
Słów.


