
1 

 

Creatio Fantastica 
PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 3 (45) 

 

Małgorzata Mika 

Starkowie na koniach mechanicznych, czyli  

Dni Fantastyki w steampunkowej oprawie 

 

Szkiełka, arkebuzy, ściskające wiotką kibić skórzane gorsety, wikingowe zbroje 

czy smocze jaja – Dni Fantastyki 2014 pod względem kostiumów ewidentnie dzieliły się 

na dwa dominujące obozy; choć sztandarową estetyką konwentu był steampunk, rzesze 

fanów przebojowej Gry o Tron stanowiły dla niej godną (acz mniejszościową) przeciw-

wagę. Nic w tym dziwnego, skoro miłośnikom sagi Martina poświęcono osobny blok; ba 

– specjalnie dla nich wydzielono najwyższe piętro sławetnego Centrum Kultury „Zamek” 

w Leśnicy. Jednakże na X Dniach Fantastyki nie samą Grą fantasta mógł się cieszyć. 

Trzydniowe wydarzenie otwierające pierwszy wakacyjny weekend wieńczyło 

dziesięciolecie tradycji wrocławskiego konwentu, oferując – zdaniem organizatorów – 

„naszpikowany naprawdę wyjątkowymi punktami”  program. Przeglądając dołączony do 

przewodnika program godzinowy, odnosiło się wrażenie intensywności. Według obiet-

nicy we „Wstępie” wydarzenie miało zawierać „12 bloków tematycznych”; po przegląd-

nięciu książeczki, jak i dołączonego do niej „Programu godzinowego Dni Fantastyki” 

można było dostrzec jakieś cudowne rozmnożenie. W przewodniku, zamiast symbolicz-

nej dwunastki, doliczyłam się dwudziestu dwóch stref programowych; stanowiło to dla 

mnie zapowiedź nadchodzących atrakcji, które w różnoraki sposób spełniały liczbowe 

proroctwo. Organizatorzy zapewnili również, iż „nie ma żadnych okienek, przerw czy 

luk programowych, z wyjątkiem godzin nocnych”. Przeglądając „Program godzinowy Dni 

Fantastyki” można było stwierdzić, że zdanie to jest najbardziej prawdziwe tylko dla 

środkowego dnia konwentu. W piątkowe popołudnie trzynaście na siedemnaście wy-

mienionych w planie lokalizacji mogło pochwalić się niemal bezlukowym programem, 

podczas gdy ostatnie trzy (Amfiteatr, Strefa Dziecięca, Inne) świeciły pustkami. Ewentu-

 
 Reportaż z X Dni Fantastyki we Wrocławiu. 
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alne przerwy można było jednak sobie zapełnić, uczestnicząc w prelekcjach, strzelając 

do tarcz z broni maszynowej lub zaspokajając głód (nie tylko kulturalny) w podzamko-

wym bufecie. Konwentowe menu, przystosowane do warunków polowych, powieliło 

ubiegłoroczne zróżnicowanie, opierając się przede wszystkim na łatwych w przygoto-

waniu potrawach z grilla. 

Prelekcyjny szwedzki bufet miał natomiast więcej do zaoferowania. Tematyczna 

karta dań była zróżnicowana, a także daleka od retrofuturystycznej idei konwentu. Myśli 

przewodniej trzydniowego zlotu poświęconych zostało zaledwie kilka prelekcji. Ponad-

to, z wyjątkiem wspomnianej na początku Gry o tron, trudno było o wyróżnienie katego-

rii tematycznych faworytów. Science fiction oraz fantasy zeszły na dalszy plan, by ustą-

pić miejsca komiksom, konkursom czy też prelekcjom naukowych, których treść – z wy-

jątkiem tytułu – niekiedy dryfowała w przestrzeń pozafantastyczną. Organizowane na 

konwencie sesje LARP również nie wzniosły się na oczekiwany poziom, a ich liczba była 

mniejsza niż w ubiegłym roku. Zarówno uczestnikom zlotu, jak i prelegentom nie było 

dane cieszyć się w tym roku dostępem do internetu, który uparcie zaprotestował już w 

momencie otwierania kas. Problem ten – niestety na szkodę niektórych prelegentów – 

nie został rozwiązany do końca trwania imprezy. Nie obyło się również bez całej masy 

drobnych problemów technicznych, które dawały się we znaki wykładającym osobom. 

Pomimo tych wyraźnych niedoskonałości wydarzenie cechowała ogólnie dobra 

organizacja. Dbali o nią – w miarę swoich możliwości – oddani sprawie wolontariusze. 

Dzięki nim prelekcje odbywały się sprawnie i terminowo. Co więcej, przewidując tłumy 

poruszających się uczestników, zrezygnowano z ustawiania stoisk wystawców w kory-

tarzach, lokując je w tym roku w dwóch sąsiadujących ze sobą namiotach. Pozwoliło to 

nie tylko na swobodniejsze poruszanie się po budynku, ale również na dostrzeżenie 

każdego wystawcy, który prezentował swą ofertę. A było w czym wybierać. Miłośnicy 

gier fabularnych, fantastycznych kostiumów, a przede wszystkim biżuterii steampun-

kowej z pewnością czuli się jak ryba w wodzie. Na szczególną uwagę na tym polu zasłu-

gują wystawcy prezentujący wyroby miedziane oraz galanteryjne, których kunszt ujaw-

niał się w detalach. Stoiska z grami RPG postanowiły zalać graczy nie tylko bogatą ofertą 

gier, ale również morzem kości. Do wyboru, do koloru. 

W nieco gorszej pozycji znaleźli się bibliofile, którym przedstawiono węższy wa-

chlarz możliwości. Atrakcyjność niektórych pozycji książkowych z pewnością podniosła 

obecność licznego w tym roku grona polskich autorów literatury fantastycznej: Łukasza 
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Orbitowskiego, Andrzeja Sapkowskiego, Roberta M. Wegnera, Marzeny Sowy i wielu in-

nych (nie)znanych znakomitości. Ów związek pisarzy polskich, w którym nie zagościł 

zapowiadany Jacek Piekara, został wzbogacony o element zagraniczny w osobie włoskiej 

pisarki Licii Troisi. Na imprezie, w przeciwieństwie do minionego konwentu, zabrakło 

pisarzy anglosaskich. Prelekcje i panele, choć nie zawsze treściowo porywające, cieszyły 

się różnoraką popularnością wśród publiczności: od kilkunastu osób na prelekcjach o 

mniej znanych/lubianych sprawach, do wręcz oszałamiającej frekwencji na spotkaniach 

o tematyce erotycznej. 

Jednakże prawdziwą gratką tegorocznego konwentu okazała się sobotnia Gala 

Dni Fantastyki. Tradycyjne odczytanie zwycięzców konkursów (literacki, komiksowy, 

RPG, kostiumowy) splotło się z fantastycznymi występami Teatru Gry i Ludzie z Kato-

wic. Postacie w wiktoriańskich strojach wykonujące popisy akrobatyczne czy też taniec 

na szczudłach w niesamowitej grze świateł. Podsumowanie imprezy zwieńczyło iście 

słodkie zakończenie: dla uczczenia dziesięciolecia konwentu każdy z uczestników gali 

otrzymał słodki deser przygotowany specjalnie na tę okazję. Idealny na otwarcie wie-

czoru, który miał się toczyć jeszcze długo po zakończeniu sobotnich atrakcji. 

Choć nie brakowało rzeczy, do których można byłoby mieć zastrzeżenia, Dni Fan-

tastyki 2014 można uznać za udane. Frekwencja na konwencie przekroczyła dwa tysiące 

uczestników, pobijając ubiegłoroczny rekord o ponad pięćset osób. Przyczyna tegoż suk-

cesu tkwiła w rosnącej modzie na estetykę retrofuturystyczną oraz wysokiej popularno-

ści Gry o Tron. Ponadto wydłużenie konwentu o jeden dzień dało możliwość rozpoczęcia 

zabawy już w piątkowe popołudnie, co pozwoliło młodzieży rozpocząć wakacje od fan-

tastycznej przystawki, a organizatorom – skutecznie zwiększyć liczbę uczestników. De-

kadę konwentu uważam za zakończoną w dobrym, choć z pewnością nie najlepszym 

możliwym, stylu. Dostrzegałam ludzi z zachwytem przeżywających wydarzenie, jak i 

tych, którym impreza niezupełnie przypadła do gustu. De gustibus non est disputandum. 

Każdy gość (również i ja) ma prawo nieco pogrymasić. Wiem jednak, że w przyszłym 

roku, podobnie jak setki osób z całej Polski, przyjadę znów do Wrocławia, by na powrót 

przeżyć niepowtarzalne Dni Fantastyki. 


