
Imladris: Powrót. XII Krakowski Weekend z Fantastyką 

 

O tym, że Imladris powraca wiedzieli wszyscy. Już w lipcu 2013 roku oczy cieszył widok 

niezwykłych plakatów – niezwykłych, bo estetycznych, ciekawych i przemawiających do 

odbiorcy. Wszyscy czekali na listopad, miesiąc duchów i strachów, które ponoć szczególnie 

upodobały sobie stare ulice Krakowa.  

 

Zamiast wstępu 

 

 Niemalże każdy konwent to starcie ducha starych czasów z duchem młodych. Na 

spotkaniach z autorami często słyszy się zdanie: „Kiedyś konwenty wyglądały inaczej, dziś już tak 

nie ma.” Ta nostalgiczna atmosfera towarzyszy nam prawie zawsze, jakby zgrabne nastolatki w 

kolorowych, kusych sukienkach nie mogły nas wyleczyć z myślenia o tym co było... kiedyś, dawno, 

na pewno nie dziś! 

 Pierwszy Imladris był imprezą zorganizowaną przez Galicyjską Gildię Fanów Fantastyki i 

odbył się w styczniu 1998 roku. To dopiero odległe czasy, wielu dziś bardzo aktywnych miłośników 

fantastyki miało wtedy mniej niż dziesięć lat. 

 Jak wspomina Rafał Olszowski: I stało się tak, że nadszedł wreszcie pamiętny dzień 16 stycznia AD 

1998, czyli piątek, który miał rozpoczynać trzydniowy Weekend. W miarę zbliżania się planowanej godziny 

otwarcia, podczas robienia identyfikatorów, składania informatora tudzież ustawiania krzeseł, co chwila 

powracała do mnie natrętna myśl: co właściwie się stanie? (...)Jednak, jakby na przekór złym oczekiwaniom, 

około godziny 17.00 na miejsce imprezy poczęli nieśmiało zaglądać pierwsi goście. Imladris stał się faktem. 

 Od tego czasu odbyło się już dwanaście edycji Krakowskich Weekendów z Fantastyką, z 

małą przerwą między edycją jedenastą i tegoroczną – zaledwie pięć lat. Tyle wystarczyło, by fani 

zapomnieli?  

 

Trudne powroty 

 

 Imladris: Powrót. XII Krakowski Weekend z Fantastyką odbył się 22-24 listopada – idealne 

trzy dni. Ani dnia więcej. Na oficjalnej stronie imprezy widnieje informacja, że łącznie na 

konwencie pojawiło się 721 osób. Brak oświadczeń organizatorów, sprostowań i oficjalnych 

przeprosin – nie było takiej potrzeby, wszystko wyszło ładnie, zgrabnie i elegancko. Zadowoleni 

uczestnicy wyrażający swoje zdanie za pośrednictwem internetu, padają słowa: kameralnie, 

przyjaźnie, ktoś wspomniał o swoistym mikroklimacie. Podczas trwania konwentu nie obyło się 

także bez deklaracji ze strony niektórych organizatorów: NIE. NIE BĘDĘ ROBIŁ KRAKONU, 



czytamy na koszulce. Podkoszulek medium manifestu wszelkiego (szkoda tylko, że fasony takie 

mało modne). W ogóle koszulki z przeróżnymi deklaracjami to jest osobny temat, podrzucam, może 

ktoś zrobi jakąś prelekcję... 

 

Program taki ciekawy, wow! 

 

 Ukłon w stronę feministek? Mniejszości seksualnych? Czy próba upowszechnienia kilku, 

ciekawych naukowych kwestii? Blok Gender - jestem na tak! A po za nim jeszcze cała grupa  

prelekcji o niezwykle ciekawych tytułach (nie sposób ich wszystkich wymienić). Oraz warsztaty: 

robienia sushi (przepisy odnaleźć można na stronie organizatorów), henny, tańca średniowiecznego 

etc. i Konfraternia Rycerska. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo organizatorzy nie poszli na 

ilość, ale na jakość i ewidentnie program został przemyślany! Nie mogło też zabraknąć gier 

wszelakich, konkursów i LARPów. Czy uczestnicy byli zadowoleni? Pewnie zawsze znajdzie się 

jakiś krytykant, ale przywołam tu słowa nie byle kogo, bo Andrzeja Pilipiuka, który na swoim 

blogu pisze: „Wyszedłem z naładowanymi bateriami. To jest mój świat…”. Czy Imladris będzie 

miał kolejną edycję? Oczywiście! Organizatorzy zapraszają „w przyszłym roku do Krakowa na 

IML:XIII, który odbędzie się w dniach 3-5 października 2014!” 

 

Lidia Prokopowicz 
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