
1 

CreatioFantastica 

PL ISSN: 2300-2514 R. X, 2014, nr 4 (46) 

 

 

O Porytkonie słów kilka  

– wywiad z Bartłomiejem Plewnią 

Ksenia Olkusz: Czym jest „Porytkon”? No i skąd taka niebanalna nazwa? 

Bartłomiej Plewnia: Niebanalna nazwa idealnie pasuje do konwencji niebanalnego 

konwentu, jakim z założenia jest „Porytkon”. W tym roku odbyła się już piąta edycja 

imprezy, która ma swoje zakorzenione tradycje. Nasuwa się myśl, że na „Porytkonie” 

zdarzyć może się praktycznie wszystko, co pozytywne, poryte – stąd też wywodzi się 

nazwa. Myślę, że każdy miałby swoją własną eksplikację tego, dlaczego wydarzenie nosi 

takie właśnie miano, co jest fenomenem samym w sobie. Można zażartować, że jedynie 

taka nazwa może być adekwatna dla imprezy, która odbywa się w Sosnowcu. 

K.O.: Chyba nie jest łatwo zorganizować konwent? Zdradzisz mi sekret udanej 

organizacji? Bo to chyba bardzo ciężka praca, prawda? 

B.P.: Tajemnicą poliszynela jest to, że organizacja takiego przedsięwzięcia zajmuje 

mnóstwo czasu, nakładu pracy, a także – co chyba najważniejsze – wymaga współpracy 

poszczególnych organizatorów i odpowiedniego podziału obowiązków. Systematyczne 

działanie zaprowadziło nas do momentu, w którym mogliśmy bez większych zmartwień 

o przebieg imprezy przeciąć symboliczną wstęgę i rozpocząć coś, nad czym 

pracowaliśmy sporą część tego roku. Dzięki doświadczeniu, którym dzielili się z resztą 

ekipy ci, którzy mieli okazję wcześniej sprawdzić się „po tej drugiej stronie” imprezy 

(przykładowo Dominik Bąk, który z „Porytkonem” związany jest od samego początku), 

udało się całość poprowadzić całkiem dobrze. Nie udałoby nam się też, gdyby nie zimna 

krew, którą w trudnych sytuacjach zachowali Maciek Sobczyk czy Magda Kalinowska. 

 

* Pełna nazwa: Zagłębiowski Konwent Miłośników Fantastyki i Popkultury Japońskiej „Porytkon”. Jest to 

sosnowiecki zlot entuzjastów szeroko pojętej fantastyki, w tym: literatury, filmów, gier, komiksów. W tym 

roku odbywał się w dniach 24-26 X. Ja, podczas organizowania konwentu, byłem specjalistą ds. public 

relations, zajmowałem się głównie kontaktem z mediami i społecznością fanów. 
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Każdy włożył w ten projekt swoją cegiełkę (czasem dwie, a nawet i cegłę), dzięki którym 

całość miała solidne fundamenty. 

K.O.: Kim właściwie są organizatorzy „Porytkonu”? 

B.P.: W ekipie znajdziemy się zarówno studentów, pracowników, jak i przedsiębiorców. 

Wszyscy młodzi, energiczni i pełni zapału. Kobiety i mężczyźni, ścisłowcy i humaniści. 

Łączy nas przede wszystkim chęć do działania, a poza nią także wspólne zainteresowania, 

które sprawiły, że jeszcze niedawno bawiliśmy się wspólnie z uczestnikami konwentu.  

K.O.: Jak oceniasz najnowszą edycję „Porytkonu”? 

B.P.: Trudno porównać ją do poprzednich. Nie była gorsza, nie była lepsza – była 

zwyczajnie inna. Mieliśmy o tyle ciężką sytuację, że w tym samym czasie, w którym 

odbywał się „Porytkon”, w Poznaniu organizowano Poznań Game Arena, a w Krakowie 

święto miało słowo pisane. Mówię oczywiście o tegorocznych Międzynarodowych 

Targach Książki. Z takimi gigantami ciężko konkurować, w związku z czym „Porytkon” 

odwiedziło nieco ponad pół tysiąca osób. Wypadło kilka prelekcji, co jednak zdarza się 

prawie zawsze, gdyż program tworzony był – oprócz spotkań autorskich z pisarzami – 

przez odwiedzających. Impreza miała swoje plusy, miała swoje minusy. Poczekajmy na 

relacje dziennikarzy, którzy odwiedzili konwent. 

K.O.: Jakie atrakcje oferuje „Porytkon”? Jakie bloki programowe znalazły się 

w tegorocznej edycji? 

B.P.: Bloków było naprawdę sporo. Nie ma sensu, by wszystkie przytaczać z nazwy 

i definicji. Aby jednak nie zanudzić Czytelników, można wspomnieć o strzelnicy, którą 

zorganizowało Centrum Gier Fabularnych „Furia”. Fani „League of Legends” mogli 

zmierzyć się w turnieju z nagrodami, zaś mole książkowe miały okazję posłuchać 

o „heretyckim świecie Williama Blake'a”. Jakby i tego było mało, dla plastycznie 

uzdolnionych przygotowane zostały warsztaty z szybkiego szkicowania ludzi – tzw. 

gesture drawing. 

K.O.: Jakich gości zaprosiliście? 

B.P.: Sporo ich było. Z największym entuzjazmem przyjęte zostały spotkania z Jackiem 

Komudą i Andrzejem Pilipiukiem. „Porytkon” odwiedził również Paweł Ciećwierz, 

Redemptor (znany również pod pseudonimem Jednoskrzydły Koszmar) i wielu innych. 

K.O.: Co uznajesz za największy sukces tegorocznej edycji? 

B.P.: Możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami. Jednym z nich, które osobiście 

potraktowałbym jak największy sukces, było nawiązanie współpracy ze stacją HBO, które 
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ufundowało naszym uczestnikom w konkursach wiele wspaniałych nagród, wśród 

których sporo związanych było z serialem Gra o Tron (koszulki, kufle, kieliszki, 

pendrive'y). Trzeba pamiętać także o tych wszystkich uśmiechniętych twarzach, które 

widzieliśmy na imprezie imprezy. Fakt, że ponad pół tysiąca osób bawiło się dzięki 

naszemu wysiłkowi, napawa nas niebywałym optymizmem. 

K.O.: Wyjawisz mi, co jest największym koszmarem dla organizatorów konwentu? 

B.P.: Ciężkie okazały się sprawy prywatne, które często trzeba przełożyć na drugi plan 

z powodu nawału pracy przy organizacji imprezy. Czasem następowały między 

organizatorami pewne szumy komunikacyjne, czasem kłopotliwy był brak zrozumienia 

w drużynie. Myślę jednak, że każdy taki incydent jest wpisany w tego typu inicjatywę. 

K.O.: Czy są już plany kolejnego „Porytkonu”? Jak sobie wyobrażasz kolejną edycję? 

B.P.: Mam nadzieję, że następnym razem dobierzemy lepszy termin, który nie będzie 

pokrywał się z innymi wydarzeniami. Z pewnością postaramy się wybrać taką datę, która 

pozwoli większej ilości mediów, sponsorów i wystawców przybyć do Sosnowca, 

jednocześnie kusząc nowych uczestników. Zapraszam do polubienia fanpage'u 

„Porytkonu” na Facebooku, gdzie Czytelnicy znajdą informacje na temat następnej edycji 

wydarzenia. Warto być na bieżąco, bo dziać się będzie sporo. 

K.O.: Dziękuję za rozmowę.  

 

 

 


