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Polcon 2014 – król konwentów w Bielsku-Białej* 

Podróż z Karwiny do Bielska-Białej. Wrześniowe słońce emanowało jeszcze 

wakacyjnym ciepłem, które skutecznie zamazywało pamięć o rozpoczętym roku 

szkolnym. Wydarzenie rangi krajowej – najstarsze w polskiej tradycji konwentowej – 

w tym roku zawitało do miasta, które, choć fascynujące pod względem historycznym, 

mogło stanowić komunikacyjne wyzwanie dla osób, które rok wcześniej ściągnęły do 

Warszawy. Choć dystans, który przebyłam, był znacznie krótszy niż odległość dzieląca 

stolicę Polski od siedziby władz powiatu bielskiego, była ona nie mniej wyczerpująca. 

Odnoszę wrażenie, iż odbywający się w dniach 04-07.09.2014 r. konwent nie 

posiadał jednak odpowiednio bogatej oprawy, która przyciągnęłaby tłumy. Na 

wydarzenie dotarłam 05.09.2014 r., około godziny 17.00, gdy zachodzące z wolna słońce 

odpowiadało sennej atmosferze włóczących się konwentowiczów, przemykających 

pomiędzy budynkami Wyższej Szkoły Administracyjnej. Przyznaję, iż w porze 

zapowiadającej rozpoczynający się niesłychany weekend spodziewałam się rzeki 

uczestników pielgrzymujących na prelekcje pomiędzy dwoma świątyniami fantastyki. W 

praktyce okazało się jednak, iż tłumnie nagromadzone czterodniowe atrakcje, w połowie 

trwania konwentu zdołały przyciągnąć stosunkowo nieliczne – jak na status imprezy – 

grono wielbicieli. Po otrzymaniu akredytacji postanowiłam przeprowadzić badanie nad 

przyczynami tego anormalnego wyludnienia.  

Przeglądając ofertę rozpłaszczonych przed wejściem do pierwszego budynku 

kramików, odnalazłam w nich standardową ofertę dla miłośników fantastyki wszelkiej 

maści: zapaleńcy gier RPG i LARP mogli utonąć w oceanie kości do gry, kolekcjonerzy 

koszulek z nadrukami i strojów cosplay mieli okazję wzbogacić się o quasi-wiktoriańskie 

bibeloty i t-shirty z nietypowymi nadrukami. Tłoczniej było wewnątrz budynku. 

Amatorzy literatury mogli przebierać w bogatej ofercie wydawnictwa Solaris oraz 
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pomniejszej konkurencji oferującej twórczość dla bardziej wysublimowanego grona 

odbiorców. Pośród wystawców nie zabrakło reprezentacji przyszłorocznego Falkonu 

oraz zapowiadającej się z dwuletnim wyprzedzeniem edycji Polconu 2016. Konwentowy 

róg obfitości nie odbiegał od normy, zachwycając zarówno różnorodnością, jak i stałością 

oferty.  

Gdy nasyciłam wzrok nowo wydanymi powieściami, różnorodnością zakładek, 

przypinek z bohaterami znanych filmów i seriali fantastycznych, ruszyłam na dalszy 

podbój pierwszego budynku. Obiekt będący na co dzień hybrydą liceum 

ogólnokształcącego oraz wyższej uczelni wyższej, w piątkowe popołudnie zamienił się 

w ziejący pustką labirynt. Cytując słowa wieszcza – „cicho wszędzie, głucho wszędzie 

[…]”1. Cóż to się działo? Niewiele. Święcącymi pustkami korytarzami przechadzały się tu 

i ówdzie zbłąkane duszyczki sprawiając, że nawet „schowek” dla pisarzy (tzw. „Authors 

Room”) nie cieszył się popularnością. W drugim budynku WSA na placu Marcina Lutra 

ruch pomiędzy salami prelekcyjnymi był bardziej ożywiony, choć – jak na najstarszy 

konwent polski – ciągle poniżej normy. Widok był to bolesny, jednak cóż można było 

poradzić na takowy stan rzeczy, skoro na najlepsze miało dopiero się wydarzyć? 

Na kwadrans przez godziną 19.00 tłumy konwentowiczów oblegały drzwi auli 

pierwszego z budynków, niecierpliwie oczekując na rozpoczęcie imprezy. Konkursy 

cosplay, będące integralną częścią wydarzenia fantastycznego, cieszą się sporą 

popularnością. Gdy prowadzącym jest polski pisarz literatury fantasy, Jakub Ćwiek, 

z pewnością można liczyć na jeszcze wyższą frekwencję. Pod względem płynności 

impreza odbiegała od ideału – nie brakowało trywialnych usterek technicznych czy 

pomyłek obsługi. Jednakże elokwencja, niezwykły humor i czar Ćwieka rekompensowały 

te drobne potknięcia. Co więcej, przebierańcy cosplay również postawili sobie za punkt 

honoru zadziwić publiczność; wśród postaci znalazł się Lord Sith z Gwiezdnych Wojen, 

konkurujący z księżniczką Leą po disnejowskiej metamorfozie. Ponadto na scenie 

zagościły postaci z gier League of Legends, Dungeons & Dragons oraz  Assassins Creed czy 

japońskiego serialu Dragon Ball. Kostiumy kandydatów olśniewały wiernością kroju 

i realistycznym oddaniem szczegółów. Na imprezie nie zabrakło takich osobistości jak 

Ilona „Iloon” Anders, polsko-holenderskiej laureatki Eurocosplayu, Karolina Kayomi 

 
1 A. Mickiewicz, Dziady. Część II, http://literat.ug.edu.pl/dziady/003.htm [dostęp: 

24.09.2014]. 
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Kurek, czy Konrad Czernik, którzy zasiedli w jury. Choć konkursy cosplay zazwyczaj nie 

przyciągają mojej uwagi, polconowskie wydarzenie należy do wyjątków, który wspaniale 

ukoronował środkowy dzień konwentu. 

Sobota zapowiadała się jeszcze bardziej emocjonująco i to już od rana. Frekwencja 

uczestników znacząco wzrosła, a wraz z nią zainteresowanie poszczególnymi elementami 

imprezy. Potwierdzały to wzmożony ruch przybyłych, który rozpoczął się jeszcze przed 

10.00, by narastać z każdą godziną. Pomimo, iż dzień wcześniej odbył się konkurs cosplay, 

to właśnie w sobotę przebierańcy stanowili bardziej gromadną i zróżnicowaną 

mniejszość. Nie zabrakło wśród nich wiernych fanów Star Treka oraz Gwiezdnych wojen, 

którzy godnie reprezentowali ukochane filmy. Sobotni program również wydał się 

bogatszy – prelekcje przeplatały się ze spotkaniami z autorami, wśród których zagościły 

takie sławy jak Paul McAuley, Anna Kańtoch, Jacek Inglot, Krzysztof Piskorski i wielu 

innych. Osobiście wybrałam się na dwie prelekcje Jacka Inglota, który w tym dniu 

rozprawiał o historii fantastyki socjologicznej, analizując jej założenie społeczno-

kulturowe oraz – na drugim spotkaniu – przedstawił pozytywne i negatywne warianty 

przyszłości Polski. Godna polecenia okazała się prelekcja dr. Adama Anczyka traktująca o 

historii druidów i ich miejsca w kulturze europejskiej na przestrzeni dziejów.   

Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem trzeciego dnia konwentu była 

wytłuszczona w programie Gala Nagrody im. Janusza A. Zajdla. Wśród gości honorowych 

pojawiła się Jadwiga Zajdel, żona zmarłego pisarza, imieniem, którego nazwano 

wyróżnienie literackie. Ponadto wśród gości pojawił się redaktor fantastyki naukowej, 

Maciej Parowski oraz Piotr W .Cholewa – ceniony tłumacz literatury fantastycznej. Po 

złożeniu podziękowań wyświetlonym na ścianie sponsorom oraz instytucjom 

patronującym wydarzeniu (niewyświetlonym – wynik usterki technicznej), wręczono 

nagrody najlepszym mistrzom gry LARP, którzy w ciągu trzech dni trwania konwentu 

mogli wykazać się swoimi umiejętnościami. Następnie, w centrum uwagi znaleźli się 

nominowani do tytułowej nagrody pisarze, spośród których Anna Kańtoch (najlepsze 

opowiadanie) i Krzysztof Piskorski (najlepsza powieść) dostąpili zaszczytu otrzymania 

statuetki, wieńcząc tym samym bielską edycję Polconu. 

Ostatni dzień konwentu (07.04.2014r.), spokojniejszy po sobotnich emocjach, 

przyciągał uczestników prelekcjami i grami. Pomimo znacznie skróconego zakresu 

czasowego programu (10.00-14.00) oraz przygotowań do czekającej mnie podróży za 

polską granicę, udało mi się wysłuchać prelekcji traktującej o historii Nagrody Hugo 
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i korzeni Worldconu w wydaniu Elżbiety Gepfert oraz Piotra W. Cholewy. Na kolejnym 

spotkaniu, Marcin Zwierzchowski przybliżył publiczności gatunek twardej science fiction 

oraz przyczyny jego wymierania. Zanim opuściłam mury uczelni, w której odbywał się 

Polcon 2014 na chwilę znalazłam się jeszcze w innej rzeczywistości, dzięki specjalnym 

goglom firmy Oculus Rift, które całkowicie oddzielały odbiorcę od rzeczywistości. 

Wszystko, co ma swój początek, posiada swój koniec. Przeżycia zachwytu, 

zdziwienia, a nawet lekkiego zblazowania, ustąpiły miejsca refleksji, której owocem jest 

finalna ocena konwentu. Tegoroczną edycję Polconu oceniam jako średnio udaną. 1500 

uczestników to liczba, która z pewnością nie jest powodem do satysfakcji. Choć podczas 

konwentu rozgrywało się wiele ciekawych rzeczy, to wydarzenie o tak długiej tradycji 

winno zaoferować swoim uczestnikom coś więcej niż imprezy o podobnej tematyce.  Z 

niecierpliwością wypatruję informacji o Polconie 2015, który – zgodnie z zapowiedziami 

– ma odbyć się w Poznaniu. Mam nadzieję, że organizatorzy uczynią go jeszcze lepszym 

i kreatywnym niż ten, który właśnie dobiegł końca. 

 


