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Krzysztof Cichecki 

Think larp, talk larp1 

 

Za nami już trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji larpowej KOLA. W tym roku 

odbyła się ona w dniach 3–5 stycznia w Gdyni, w sali konferencyjnej Pomorskiego Parku 

Naukowo-Technologicznego. Nowoczesny oszklony budynek PPNT, o który postarali się 

organizatorzy, dodawał prestiżu niewielkiej w zasadzie imprezie. Wygodne miejsca do 

siedzenia, kontakty do laptopów, dobrze oświetlona i doskonale klimatyzowana sala. Od 

strony logistycznej wszystko zostało dopięte na ostatni guzki. Jedyną bolączką była słabo 

oznaczone miejsce imprezy, jednak po jakimś czasie niedopatrzenie to zostało napra-

wione.  

W tym roku zmienił się też nieco format imprezy. Czas wystąpień skrócono do 

dwudziestu pięciu minut, przez co program, jak na trzy dni, był naładowany do granic 

możliwości. Organizatorzy niechybnie wzorowali się na formacie konferencji naukowych, 

takich jak TED Talks i TEDx Talk. Wystąpienia były szybkie, konkretne, precyzyjne. Być 

może – dla niektórych za szybkie. Widać było, że część prelegentów nie nawykła do ta-

kiego formatu, przez co niektóre z prezentacji musiały być brutalnie skracane przez orga-

nizatorów pokazaniem tabliczki z napisem „KONIEC”. Ewidentnie taki sposób przedsta-

wiania myśli i poglądów pozwolił na skondensowanie dużej ilości informacji. Nie jestem 

jednak pewien, czy sprawdził się jednakowo dobrze przy każdym punkcie programu. 

W tym roku organizatorzy postawili na jak najszersze spektrum zagadnień zwią-

zanych z różnymi tematami. By oddać sprawiedliwość organizatorom i zaproszonym pre-

legentom, a także prowadzącym panele dyskusyjne, postaram się w miarę wiernie opisać 

 
1 Tytuły prac zbiorczych na temat nordic larpingu, wydanych po angielsku i dostępnych w sieci za darmo 
pod adresami: http://rollespilsakademiet.dk/kpbooks/talk_larp_web.pdf a także http://rollespilsakade-
miet.dk/kpbooks/think_larp_web.pdf [dostęp: 14 lutego 2014]. 
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moje wrażenia. Prawdopodobnie nie zawrę w tej relacji komentarza do wszystkich wy-

stąpień, jakie przeprowadzono na KOLI 2014. Postaram się jedynie naświetlić te z nich, 

które najbardziej zapadły mi w pamięć. 

Po niejakim zamieszaniu udało mi się dotrzeć do punktu akredytacyjnego, reje-

stracja przebiegła sprawnie i szybko (tu wypadałoby dodać również, że wstęp na konfe-

rencję wolny był od wszelkich opłat). Odebrałem identyfikator i ruszyłem wysłuchać 

pierwszego wystąpienia. Była punkt piąta wieczór. W bloku programowym pierwszego 

dnia znalazły się tylko panele dyskusyjne. Na pierwszy ogień poszły definicje. Przedsta-

wiono prace nad słownikiem okołolarpowym i zaprezentowano szczegóły współpracy z 

portalem Wikipedia.pl. Efektom tej współpracy można się zresztą przyjrzeć tutaj: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Live_action_role-playing. Hasło „larp” zostało zrewidowane 

oraz uzupełnione o kilkanaście definicji zaczerpniętych z różnych źródeł, w znacznym 

stopniu poszerzono też bibliografię. Wystąpienie prowadzone przez Piotra Milewskiego i 

Dominika Dembińskiego naświetliło problemy, z jakimi borykali się oni i osoby współpra-

cujące z nimi przy tworzeniu poszczególnych haseł i edytowaniu artykułów w portalu. 

Wojny, jakie toczyli z administratorami Wikipedii, z pewnością nie pójdą na marne.  

Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny dotyczący konkursu Złote 

Maski2. Poruszane były kwestie formy konkursu, znalazło się miejsce na pochwały oraz 

krytykę, apele o zmianę regulaminu i o utworzenie czwartej kategorii3 – Najlepszy Debiut. 

Na tę chwilę nie potrafię ocenić zasadności jej dodania. Jednak prawie natychmiast po 

tym, jak narodził się ten pomysł, uczestnicy konferencji zaczęli dyskutować między sobą, 

jak należy właściwie zdefiniować ów „debiut” i komu należy się tytuł debiutanta. Prowa-

dzony przez jednego z sędziów Złotych Masek – Krzysztofa Chmielewskiego, panel dys-

kusyjny wzbudził żywe zainteresowanie wśród uczestników konferencji. Pierwszy dzień 

zamknął się prezentacją wyników Ankiety Larpowej 2013 i projektu Statutu Polskich Sto-

warzyszeń Larpowych. Efektem pierwszego dnia konferencji była też prezentacja narzę-

dzi dla nowych i doświadczonych twórców, ułatwiających propagowanie, promocję i po-

pularyzację tej formy spędzania wolnego czasu.  

Sobota upłynęła pod znakiem relacji z najlepszych i najpopularniejszych gier, ja-

kie odbyły się w ubiegłym roku. Zaproszeni twórcy mieli okazję opowiedzieć co nieco o 

 
2 Złote Maski to konkurs larpowy, organizowany przez Klub Fantastyki Druga Era przy współpracy z innymi 
organizacjami, które działają na rzecz popularyzacji fantastyki. 
3 W momencie publikacji artykułu sędziowie konkursu Złote Maski przyznają statuetki w trzech katego-
riach: Najlepszy Scenariusz, Najlepszy Zespół Prowadzących(MG Team), Najlepszy Gracz. 
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ich przebiegu oraz zapoznać z procesem ich tworzenia. Znalazło się tu miejsce, między 

innymi, dla relacji i komentarzy do takich gier, jak: Old Town: 21134, New Age: 20135, Kosz-

marne Gąszczu Kołysanki6. Był to czas opowiadania o sukcesach, chwalenia się i szeroko 

pojętej promocji. Miło słucha się o tym, jednak żal mi było, że nie mogłem wziąć udziału 

w tych wszystkich imprezach, z których relacje były elementem programu KOLI 2014. 

Jednak gorzką pigułkę osłodził mi fakt, że można było wysłuchać autorów i ich historii na 

temat procesu tworzenia poszczególnych gier. Za powiew świeżego powietrza można 

uznać blok tematyczny Back to Basics, zawierający prezentacje dotyczące podstaw two-

rzenia i prowadzenia larpów. 

Na każdym innym konwencie niedziela byłaby dniem pożegnań i powrotów, ale 

nie na KOLI. Zgodnie z jej tradycją ostatni dzień konferencji nie został potraktowany po 

macoszemu. Podczas niego królowały prezentacje dotyczące innowacji technologicznych, 

które możemy wykorzystać w grach, oraz organizacji gier od strony biznesowo-logistycz-

nej, a także prelekcje dotyczące budżetu, zasobów ludzkich, logistyki i zbierania funduszy. 

Jak na razie ambicje, by tworzyć wysokobudżetowe gry, z których autorzy mogą czerpać 

stałe dochody, pozostają pieśnią przyszłości. Być może już za rok lub za dwa lata da się 

stworzyć rynek na takie produkty, jednak na razie jest to towar raczej niszowy. 

Podsumowując, tegoroczna KOLA zgromadziła 117 uczestników, przedstawicieli 

17 stowarzyszeń i grup zajmujących się tworzeniem i popularyzacją gier larpowych. Pod-

czas imprezy odbyło się w sumie 46 prezentacji i paneli dyskusyjnych. Z pewnością wiele 

z nich pominąłem, za co ogromnie przepraszam, jednak gdybym chciał zawrzeć wszystkie 

punkty programu, tekst mógłby się wypełnić zawartość sporej książki. Z niecierpliwością 

oczekuję kolejnej edycji konferencji, która odbędzie się w Katowicach w 2015 roku. Bliż-

szy termin na razie nie jest znany, jednak informacje na bieżąco można śledzić tutaj: 

https://www.facebook.com/larpowa?fref=ts. 

 

 
4 Terenowa gra postapokaliptyczna, odbywająca się na konwencie o tej samej nazwie i rozgrywająca się na 
terenie opuszczonego poradzieckiego lotniska w Kulczewie (Starogard Szczeciński). 
5 Terenowa gra osadzona w realiach steampunk science fiction. Edycja 2013 dodała szczyptę orientu i kul-
tury azjatyckiej, a odbyła się w miejscowości Kokotek pod Częstochową. 
6 Gra główna na festiwalu larpowym Hardkon 2013, stawiała nacisk na tworzone przez graczy kostiumy i 
rozbudowane, również tworzone przez graczy baśniowe postacie. Wszystko w konwencji mrocznej baśni. 


