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Relacja z Falkonu 2014 

Nie byłem obecny przez cały czas trwania lubelskiego festiwalu - na konwent przy-

byłem sobotnim popołudniem, a opuściłem go w późnym rankiem w poniedziałek. Po-

niższe wrażenia opieram więc tylko na części (choć większej) Falkonu. Nie ukrywam, że 

wydarzenie to była dla mnie radosnym przeżyciem też w innych aspektach (towarzy-

skim, ale i nerdowskim, gdyż jestem zadowolony ze swoich tegorocznych prelekcji); 

proszę więc traktować tę relację, jako pozytywnie stronniczą. 

Rok temu, na stronie wtf.waw.pl bardzo chwaliłem poprzednią edycję imprezy. Or-

ganizatorzy wysoko podnieśli poprzeczkę oczekiwań, trochę na własną zgubę, gdyż 

trudno by było powtórzyć świetny rok 2013. Ale jeszcze na wstępie Falkon otrzymał 

kilka atutów. Za najważniejszy uznaję świetne miejsce, już dobrze wypróbowane, po raz 

kolejny zdające egzamin. Kompleks targowy, duży, ale skonsolidowany (w przeciwień-

stwie do tonącej w przestrzeni lokalizacji Pyrkonu, czy wyraźnie „poszatkowanych” bu-

dynków Politechniki z Avangardy), umożliwił rzecz niebywałą – zupełny brak kłopotów 

z miejscami do gawęd i prelekcji, a przy tym zapas „wolnej przestrzeni" targowej i ogól-

nokonwentowej. Wszyscy – „fantaści ogólni", miłośnicy rozrywek gatunkowych, gracze –  

byliśmy blisko siebie, lecz nie na tyle, aby sobie przeszkadzać (co zdarza się na przykład 

podczas przesyconego grami Pyrkonu). 

Nie mogę narzekać na organizatorów – personel festiwalowy był nieźle zorientowa-

ny w potrzebach uczestników, a drobne potknięcia (w sensie: zbyt słabego rzutnika do 

jasnej sali) nie zmieniają ogólnego poczucia porządku panującego na Falkonie. Wybór i 

dystrybucję sal (może z wyłączeniem dwóch nie aż tak wygodnych namiotów) uznaję za 

udaną. Ponoć szkoły konwentowe też zdały egzamin jako sypialnie. Zaproszenie popu-

larnego i lubianego gościa zagranicznego (Davida Webera) należy uznać za sukces orga-

nizatorów. Podniesienie frekwencji konwentu dobrze też wróży na przyszłość. 
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Niestety, muszę też wspomnieć o kilku brakach, które nie pozwalają mi zachwycać 

się tegoroczną edycją tak, jak w 2013. Program konwentu był... dobry. I tylko dobry (czy-

li gorszy niż rok wcześniej); mądrze skomponowany, ale nie porażający rozmachem. 

Udało mi się na planie ułożyć jedną „kreskę" i obejrzeć niemal wszystko, co mnie intere-

sowało; w 2013 byłem wiele razy rozdarty pomiędzy konkurencyjnymi punktami. Skle-

pik konwentowy nie należał do najlepiej zaopatrzonych – na pewno nie pomogło to w 

budowaniu napięcia podczas konkursów. Miałem też wrażenie, że zabrakło ogólnej 

iskry, tego wszechogarniającego entuzjazmu, jaki pamiętam z poprzedniego listopada. 

Falkon nadal uznaję za wydarzenie udane, choć po prostu nie dorównuje ono po-

przedniej edycji. Organizatorom gratuluję sukcesu frekwencyjnego i zapowiadam się na 

odwiedziny za rok. Liczę jednak, że wtedy powróci magia z 2013. 

 


