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Ku pamięci

  Moi drodzy
	 Długo	 oczekiwana	 edycja,	 przynajmniej	 przeze 
mnie.	Konwencję	wymyśliłam	podczas	trwającego	Niu-
Conu	przeszło	dwa	lata	temu.	Nigdy	nie	jeździłam	na	
konwenty,	moja	wizja	odbiegała	od	tego	czym	one	są.	
Ale	się	 staraamłam,	by	wyszło	 jak	najlepiej.	I	oto	
jest.	W	chwili	gdy	to	piszę,	nie	wiem	jak	wyjdzie,	nie	
wiem	jak	ocenicie,	ale	mam	nadzieję,	że	wszyscy	będzie-
my	się	dobrze	bawić.	
	 W	NiuConie	zaszło	wiele	zmian,	ale	wiele	się	
nie	 zmieniło:	nadal	 jesteśmy	wdzięczni	 za	każde	dobre	
słowo,	za	każdą	możliwą	pomoc.	Dziękujemy	wszystkim.

Laureanne	&	NiuCon	
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TomPaluch - szef akredytacji
Had - szef ochrony
Apache - szef IT
Szakal - szef cosplayu
Karda - szef gamesroomu
Credith,	Akasha,	Selena 
-  szefowie sal
Raziel - szef logistyki
Shi-chan  - szef medyków
Tyralius,	Adam	- 
zastępcy koordynatorów

Organizatorzy i koordynatorzy
Laureanne - MainOrg
Przybysz - Second, szef 
programu
Borg - szef Fantastyki
Artex - szef techniczny
Ogór - szef helperów
Neku - szef kafejki
Adon - szef informacji
Zielony - szef PR
Dizel - rozrywki integracyjne



Regulamin
1. Organizatorem konwentu „Niucon ” 
są członkowie NiuCon Team. Zarów-
no organizatorzy i helperzy pracują 
społecznie.
2. Konwent jest imprezą zamkniętą, o 
charakterze nie komercyjny. Konwent 
trwa od 6 do 7 listopada.
3. Konwent „NiuCon ” ma charakter 
imprezy zamkniętej, w której udział 
mogą wziąć osoby, które uzyskały 
zgodę Organizatorów na ustalonych 
przez nich warunkach.
4. Dowodem uzyskanej zgody na uc-
zestnictwo w imprezie jest identyfika-
tor, który każdy uczestnik powinien 
nosić w widocznym miejscu i pokazać 
na każde wezwanie osoby do tego 
powołanej.
4. 1. Osobami mogącymi sprawdzać 
identyfikatory są organizatorzy, help-
erzy i ochrona.
5. Zgubienie identyfikatora należy 
niezwłocznie zgłosić organizatorom w 
punkcie akredytacji lub ochronie.
6. Każda osoba, która przybędzie na 
konwent „NiuCon”, jest zobowiązana 
do wylegitymowania się ważnym 
dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą 
urodzenia.
6. 1. Osoby poniżej 18 roku życia mają 
obowiązek przedłożyć zgodę rodzica na 
uczestnictwo w konwencie.
6. 2. Na terenie konwentu nie mogą 
przebywać dzieci poniżej piątego roku 
życia nawet w obecności opiekuna z 
uwagi na bezpieczeństwo dziecka.
7. Terenem konwentu jest budynek 
Zespół Szkół Ekonomiczno-Admin-
istracyjnych im. Marii Dąbrowskiej 
przy ul. Worcela 3 we Wrocławiu oraz 

ogrodzony wokół niego teren czyli bois-
ko szkolne, tereny zielone.
8. Na teren konwentu nie wolno wnosić 
przedmiotów mogących stanowić 
zagrożenie zdrowia lub życia oraz :
8. 1. przedmiotów mogących stanowić 
zagrożenie zdrowia lub życia uczest-
ników:
a) broni białej
b) „bezpiecznej”
c) palnej
8. 2. alkoholu
8. 3. środków psychoaktywnych
8. 4. substancji niebezpiecznych
8. 5. wyrobów łatwopalnych i wybu-
chowych
9. Ochrona i organizatorzy będą 
przyjmować w depozyt przedmio-
ty wymienione w punkcie 9, mają 
też prawo do niewypuszczenia lub 
usunięcia osób niezgadzających się lub 
posiadających te przedmioty. Punkt 8 
nie dotyczy pokazów, LARPów, itp. - 
jednak każdy taki przedmiot wymaga 
zgłoszenia ochronie.
10. Na terenie konwentu obowiązuje 
BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania 
i spożywania alkoholu, środków psy-
chotropowych, odurzających i narkoty-
cznych.
10. 1. W Przypadku odnalezienia u uc-
zestnika ww. środków, nastąpi ich kon-
fiskata i powiadomienie odpowiednich 
służb.
10. 2. Osoby znajdujące się pod 
wypływem środków odurzających, 
pobudzających oraz alkoholu, a także 
zachowujące się agresywnie lub wul-
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Regulamin
garnie będą usuwane z terenu konwen-
tu bez zwrotu kosztów uczestnictwa.
11. Palenie powoduje impotencje... a na 
terenie konwentu „Niucon” obowiązuje 
zakaz palenia tytoniu poza miejscem do 
tego wyznaczonym.
12. Organizatorzy nie opowiadają za 
szkody moralne i zdrowotne uczest-
ników.
13. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody materi-
alne spowodowane przez uczestników 
konwentu, w przypadki odnalezie-
nia sprawcy będą pociągnięci oni 
do odpowiedzialności na podstawie 
danych osobowych przedstawionych 
organizatorom lub powiadomienie 
odpowiednich służb.
14. Każdy uczestnik zobowiązany 
jest do kulturalnego zachowywania, 
sprzątania po swojej osobie(dotyczy to 
również toalet) i podporządkowania się 
decyzją Organizatorów i Ochrony.
15. W salach przeznaczonych dla orga-
nizatorów konwentu mogą przebywać 
tylko i wyłącznie członkowie ekipy 
organizacyjnej lub osoby pod ich nad-
zorem.
16. Nadzór nad przestrzeganiem regu-
laminu sprawują organizatorzy, ochro-
na i helperzy.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie pra-
wo do dowolnej interpretacji niniejszego 
regulaminu oraz nieuwzględnionych w 
nim spraw.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmiany i uzupełniania pro-
gramu.
19. Osoby nieprzestrzegające Regu-
laminu mogą zostać usunięte z terenu 

konwentu bez podania przyczyny i 
zwrotu pieniędzy.
20. Każdy uczestnik ma prawo zapoz-
nania się z treścią regulaminu przed uc-
zestnictwem w konwencie „NiuCon”.
21. Powyższy regulamin obowiązuje 
zarówno uczestników jak i wystawców, 
ochronę i ekipę organizacyjną.
22. Nieznajomość regulaminu nie zwal-
nia z jego przestrzegania i ponoszenia 
konsekwencji wynikających z jego 
łamania.
23. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za ludzką głupotę, 
dlatego ubezpieczenie uczestnicy po-
winni mieć zapewnione we własnym 
zakresie.
24. Dane osobowe są pobierane tylko 
na użytek akredytacji i zabezpieczeń 
pożarowych.
25. Każdy uczestnik jest zobowiązany 
by dobrze się bawić.
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Poradnik Konwentowicza
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się przy drzwiach sal oraz obok stano-
wiska Akredytacji/Informacji. Tam wy-
wieszane będą wszelkie zmiany - na im-
prezach nie da się ich uniknąć.
Teraz możesz już spokojnie rozpocząć 
zwiedzanie konwentu i dobrą zabawę.

Organizatorzy	i	obsługa
Jeśli masz jakikolwiek problem lub za-
uważysz coś co wymaga interwnecji 
(pełen śmietnik, brak papieru toaleto-
wego) - zgłoś to obsłudze imprezy naj-
lepiej w punkcie Informacyjnym, któ-
ry jest zaznaczony na mapce w tymże 
informatorze. Organizatorzy, to osoby 
które odpowiadają za część lub całość 
imprezy. 
Jedni to Twórcy Atrakcji -  każdy z nich 
trzyma pieczę nad swoją działką.
Drudzy to Organizatorzy konwentu. 
Oni również zajmują się konretnymi 
częściami  imprezy, np. akredytacją. 
Gdzie znaleźć tych ludzi? Zazwyczaj 
biegają po całym konwencie i rozwiązu-
ją różnorakie problemy - dlatego najle-
piej udać sie na Akredytacje/Informa-
cje. Tam prawie zawsze znajdować się 
będzie jeden z nich - który albo bezpo-
średnio Ci pomożę, albo wezwie osobę 
do tego odpowiednią.

Konwent
Konwent podzielony jest na bloki pro-
gramowe i sale. W salach odbywają się 
punkty programu opisane w informato-
rze.  Wówczas to impreze muszą opó-
ścić osoby posiadające jednodniowe 
wejściówki. Niektóre punkty trwają jed-
nak dużo dłużej - nawet do rana.

Trafiłeś na nasz konwent, masz wej-
ściówkę...  co dalej?

Po	akredytacji
Na początku podpisz swoim imieniem 
lub ksywą otrzymany identyfikator. 
Nie jest to konieczne, ale bardzo uła-
twia życie zarówno Organizatorm, jak 
i Uczestnikom imprezy. Dzięki temu 
podpisowi - ludzie znający Cie tylko 
z sieci - rozpoznają w Tobie swojego ko-
legę/koleżankę. Jeśli zgubisz plakietkę - 
a ktoś ją odnajdzie - będzie można zi-
dentyfikować, że należy ona do Ciebie. 
Identyfikator powieś na szyi lub w innym 
widocznym miejscu. Jeśli go gdzieś ukry-
jesz będziesz ciągle proszony o jego poka-
zywanie.

Sale	sypialne
Teraz możesz spokojnie udać się do 
sali sypialnej. Na naszym konwencie 
znajdują się one na piętrze oraz w sali 
gimnstycznej. Jeśli nie zamierzasz spać 
na imprezie - wybierz te pierwsze, jeśli 
liczysz w nocy na chwilę spokoju  - tą 
drugą. Na sali gimnastycznej obowią-
zywać bowiem będzie cisza nocna. Nie 
bój się - nie za wcześnie - chodzi tu o 
około pierwszej w nocy. Rozłóż swoją 
karimatę, zostaw plecak - jeśłi tego nie 
zrobisz - nie dziw się, że ktoś inny zaj-
mie Twoje miejsce lub przesunie rze-
czy. Pamiętaj - na jednego konwentowi-
cza przypada właśnie tyle miejsca - jeśli 
zajmiesz więcej, a zrobi się tłoczno - zo-
staniesz zapewne poproszony o ograni-
czenie się.

Informator
Gdy zajmniesz już swoje włości - prze-
czytaj program i informator. Zobacz, 



Program - Sobota
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8:00 J&K Music Zone
Panel o instrumentach. 

9:00 Panelówka 1
Pogawędka przy herbacie, czyli kilka 
słów o etykiecie
Łukasz Tor-Garczewski
Nie ważne, czy jesteście akurat na przyję-
ciu w ambasadzie, jecie obiad na stołów-
ce, czy też siedzicie ze znajomymi w pubie 
- zawsze istnieją zasady poprawnego za-
chowania się. I nie są wcale tak skompliko-
wane, jak możnaby myśleć. Zahaczymy o 
etykietę dawną (dla erpegowców i konser-
watystów) i fandomową (dla nowych kon-
wentowiczów i starych wyjadaczy). Zapra-
szam do dyskusji i wymiany spostrzeżeń w 
miłej atmosferze.

9:00 Panelówka 2
Jak przeżyć powstanie robotów
Jakub borg Rzepecki, Michał mfx Lisiecki [RKF]
Może nie dziś, może nie jutro, ale na pew-
no po jutrze... Gdy powstaną roboty, gdy 
zbuntują się nasi elektroniczni służący, gdy 
przestaną działać trzy prawa robotyk... Co 
wtedy? Jak przeżyć w świecie opanowa-
nym przez bezduszne maszyny? Jak przy-
gotować się na ich bunt? Jak walczyć? Tego 
właśnie dowiecie się z naszej prelekcji.

9:00 Panelówka 3
Hyakumonogatari Kaidankai  
Juna
Hiakumaonogatri Kaidankai już zacząć 
czas. Obakemono na spotkanie zapraszją  
was.

9:00 Panelówka 4
Zgadnij kto to?
Syris Darkness
Myślisz, że znasz się na Mandze i Anime? 
Uważasz, że poznasz swoje ulubione po-
stacie po samym krótkim opisie i zagad-
kowych wskazówkach? Przyjdż i przeko-
naj się!

9:00 J&K Music Zone
Sto pytań do... 
Juna

09:00 Warsztatówka
Twist & Blow 
KomarEX    [Hitohana]
Czyli modelowanie długich balonów. 
Nowy, autorski konkurs na wyrażenie 
swoich spaczonych myśli. 

09:00 Patio
Artysta w świecie ryzyka 
Selena    [Mangaka]
Wspólne rysowanie połączone z dyskusją, 
o tym, z czym musimy zmagać się każde-
go dnia, o dominacji funkcji społecznej nad 
osobistą i na odwrót. Co się dzieje, gdy wy-
magania przewyższają możliwości? Uwa-
ga: ograniczona liczba uczestników. 

10:00 Panelówka 1
Konkurs wiedzy o serialach  
Krzysztof Rewak, Patryk Grzybowski
Myślisz, że dużo wiesz na temat produk-
cji telewizyjnych? Jeżeli fakt, że raz uda-
ło Ci się przebrnąć przez „Zagubionych” 
albo obejrzeć całego „Firefly’a” uważasz 
za powód do dumy, możesz się srogo zdzi-
wić. Pytania typu na ile czasu ludzie stra-
cili przytomność we „FlashForwadzie”, 
jaki numer nosił główny bohater „Priso-
nera” albo ile okrętów Przybyszów zawi-
tało na Ziemi będą standardem. Zaprasza-
my wszystkich maniaków produkcji tele-
wizyjnych!

10:00 Panelówka 2
The Spoils TCG - żegnaj MtG!   
Dizel
Dwóch twórców, odejście z firmy, stworze-
nie własnej gry… Czy tak właśnie kończy 
popularny Magic? Czy tak właśnie rodzi 
się nowa legenda..?

10:00 Panelówka 4
Wiedzówka Mangi Fullmetal Alche-
mist  
Syris Darkness
Konkurs wiedzy na temat pewnego mło-
dego, wybuchowego i MAŁEGO........ 
AAAAAAA Edziu nie bij! nie bij! Chciałam 
powiedzieć WYSOKIEGO alchemika. Za-



praszam na wiedzówkę z Mangi Fullme-
tal Alchemist

10:00  J&K Music Zone
Visual Kei 

10:00 Larp/Star Wars
Star Warsowe kalambury w Window-
sowym Paincie  
Kacpeross i Dziki
Luki Skywalkery, Vadery i inne Gwiaz-
dy Śmierci, umiesz przedstawić to innym 
za pomocą myszki i paintowego ołówka? 
Przyjdź i zaprezentuj swoje umiejętności 
artystyczne, jak i zdolność szybkiego koja-
rzenia. Jeśli to czytasz, to pewnym jest, że 
masz również painta, więc poskilluj przed 
konkursem. Powodzenia!

11:00 Panelówka 1
Tegami Bachi - Witamy w świecie 
AmberGround!    
Eanilis
Świat AmberGround kryje w sobie wiele 
zagadek, o których nie wiedzą nawet jego 
mieszkańcy. Między wyspami, jedynym 
środkiem komunikacji jest poczta, której 
niezawodni pracownicy zawsze dostar-
czają przesyłki, gotowi poświęcić dla nich 
własne życie, wierząc, iż zawierają one ser-
ce i duszę piszących je osób. Zapraszam na 
panel dyskusyjny o niezwykłym świecie 
stworzonym przez Hiroyuki Asadę.

11:00 Panelówka 3
Kingdom Hearts - kultowa saga czy fi-
kuśny eksperyment?  
Piotr „Szaman Fetyszy” Materzok  [InnerWorld]
Legendarna seria i konsolowa prostytutka 
łącząca Disneya i japońską popkulturę: Se-
ria Kingdom Hearts z całą pewnością wpi-
sała się do kanonu jRPG tak jak Final Fan-
tasy. Jej części pojawiły się na tak różnych 
platformach jak PS2, PSP, GBA i NDS. O 
tym jak grać, od czego zacząć (chronologia 
serii jest zakręcona jak korkociąg) i o plu-
sach i minusach serii opowie Piotr „Sza-
man Fetyszy” Materzok.

11:00 Larp/Star Wars

Konkurs z turkish SW-hania  

11:00 Patio
LARP NIESPODZIANKA
  
11:00 Boisko
Mecz Qai... Qui... no, tego sportu na 
miotłach
Zuo
No to panowie, ręka w krocze, łapiemy za 
miotłe i lecimy~! Mecz Quidditcha to sport 
drużynowy. Nie masz drużyny? Spoko, 
inni też nie. 

11:00 Warsztatówka
Postać w rysunku  
Selena    [Mangaka]
Zastanawiasz się może, co zrobić, aby 
wreszcie zabrać się za rysowanie? Ale za-
wsze coś Ci w tym przeszkadza. Myślisz, 
że może to nie jest to, co lubisz robić? Po-
dobno najlepszy pisarz może pisać choćby 
w schowku na szczotki. Bądźmy szczerzy: 
to bzdura! Potrzeba w rezultacie niewiele, 
ale są tacy, którzy cenią sobie dobry kom-
fort. Porozmawiamy na ten temat.

12:00 Panelówka 2
Kiedy RPGowcy łapią się za łeb…  
Maciej „Headbanger” Komaszyło, Kacper „Kat” 
Turowski   [509]
Pewnie niejeden mistrz gry szczękał zę-
bami słysząc deklarację niektórych gra-
czy. Innym razem wydarzenia opisywane 
przez mistrza doprowadzały do nieopisa-
nego zażenowania graczy obecnych na se-
sji. Dlaczego tak się dzieje? Czego unikad? 
Kto jest winny? I na boga nie, nie możesz 
ogłuszyd trolla celnym ciosem z piąchy, 
ani pokonad czterech uzbrojonych po zęby 
gangsterów swoją kataną z e-baya! – Za-
bawna Dyskusja podparta autentycznymi 
przykładami, o logice i tym co jeszcze sty-
lowe, a co już po prostu głupie.

12:00 Panelówka 4
Bleachowe rozmówki    
Sephi
Standardowy panel dyskusyjny o Bleach 
Niezależnie czy jesteś zwykłym fanem 
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czy prawdziwym maniakiem , wstęp by 
przekonać się ile jeszcze sekretów skrywa 
przed wami świat shinigami ! (spoilery ! )

12:00 Larp/Star Wars
Konkurs - Zostań Yuuzhaninem! 
Maciej „Vissan” Witała, Krzysztof „Aquenral” 
Rewak.
Jeśli wiesz kim byli Yuuzhan Vongowie, 
jeśli kochasz lub nienawidzisz Nowej Ery 
Jedi, jeśli lubisz robić głupie rzeczy, ten 
konkurs jest dla Ciebie! W ciągu trzydzie-
stu minut uczestnicy za pomocą materia-
łów dostarczonych przez organizatorów 
(a także przyniesionych ze sobą) będą mie-
li za zadanie przekształcić się w prawdzi-
wych, złowrogich Yuuzhan Vongów. Prze-
widziane atrakcyjne nagrody od twórców 
konkursu, w tym od samego przywódcy 
polskiego Zakonu Yun-Yuuzhana - lorda 
Aquenrala. Zabronione: przynoszenie go-
towych masek! 

12:00 Ultra Star
Śpiewane Machanie Dynią    
KamiL  [D.U.S.T.]
Wśród mroków Halloweenowego kon-
wentu, nie może zabraknąć nieboskich za-
wodzeń i wycia. Przyjdź więc na mrocz-
ny konkurs metalowy i udowodnij innym, 
że jesteś od nich mroczniejszy! You can 
growl! Limit : 16 osób.

12:00 Warsztatówka
Prolog, czyli rysunek pod rysunkiem  
Selena   [Mangaka]
Rysujemy postać z modelu -proporcje, ana-
tomia. Przyjdź i rysuj z nami.

13:00 Panelówka 1
Danmaku - Z czym się to je?  
Kreton  [Touhou.pl]
Co się kryje pod tą nazwą, skąd to się wzię-
ło i czemu jest popularne w Japonii i zbie-
ra fanów na całym świecie. Przyjdź dowie-
dzieć się czegoś o grach w których sku-
piasz się na wymijaniu pocisków.

13:00 Panelówka 2
Taniec życia, ze śmiercią – Egzysten-

cja Wampira  
Maciej „Headbanger” Komaszyło, Kacper „Kat” 
Turowski   [509]
„Nie jest to odrzucenie śmierci, ani tchnie-
nie życia. Oto jest pieśo żałobna, muzycz-
ne interludium między życiem, a śmiercią, 
oto jest Requiem, jedyne co nam pozosta-
je po sycącej uczcie żywota, a przed zimną 
nicością niebytu. Requiem ma swe crescen-
da i diminuenda, fanatyków z obłędem w 
oczach, szaleoców obryzganych posoką, 
poszukiwaczy rozkoszy, rewolucjonistów i 
niedoszłych zdobywców. Nie jest to jednak 
słodko-gorzka muzyka dla naszych dro-
gich nieobecnych, nie – oto jest Symfonia 
Przeklętych” Charlotte Gaudibert, Aequ-
itas Fatalis – Prezentacja systemu narracyj-
nego Wampira: Requiem, osadzonego w 
Nowym Świecie Mroku.

13:00 Panelówka 3
Ateizm vs teizm - ostatnie starcie!  
Dizel
Wiedza czy wiara? Śmierć czy życie..?

13:00 J&K Music Zone
KPOP New Generation

13:00 Larp/Star Wars
Docking Bay 66 LARP  
Daria „ Akasha” Mynarska
Budzisz się z olbrzymim bólem głowy w 
opuszczonym hangarze gdzieś pośród 
wydm Tatooine,nie pamiętasz nic, skod 
przybyłeś ani po co... ale nie jesteś sam, po-
śród walających się częsci różnej masy ści-
gaczy czy statków transportowych i prze-
mytniczych odnajdujesz wzrokiem pozo-
stałych czterech uwięzionych, od tego cza-
su czeka cię bezustanna walka... 
Walka o poznanie kim tak naprawde jesteś 
i o przeżycie ...

13:00 Boisko
Zombie Grand Tourtment  
Zuo
Konkurencja mająca na celu wytypo-
wanie najbardziej zombiaszczego Zom-
bie na NiuConu. Czym to się zombi? Sta-
wy rąk i nóg zostają unieruchomio-
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ne, a następnie udział w konkurencjach : 
- bieg po mózg z przeszkodami
- polowanie na mózg, a następnie konsumpcja 
zdobyczy i inne atrakcje. 

13:00 Warsztatówka
Narysuj mi...  
Elia
Trzecia część konkursu odbywającego się 
tylko na NiuConie. Masz za zadanie nary-
sować wylosowanego bohatera. O sukcesie 
w połowie decduje szczęście.

14:00 Panelówka 1
Wielki Praktyczno Wiedzowy Kon-
kurs Futuramowy  
Paulina „Yoshiko” Lis
„Good news, everyone! We have a package 
to deliver!” Nie wszyscy wiedzą , że Futu-
rama dalej żyje i ma się całkiem nieźle. Ci, 
którzy o tym wiedzą , niechaj się zgłoszą . 
Sprawdzimy, ile wiecie.

14:00 Panelówka 4
Kaidan i nie tylko    
Juna
Jeśli nie interesuje Cię Kaidan, nie chcesz 
poznać duchów i demonów występują-
cych w japońskim folklorze, nie lubisz ja-
pońskich horrorów to nie jest to panel dla 
Ciebie.

14:00 J&K Music Zone
Trudne tematy w dramach  

14:00 Larp/Star Wars
Prezentacja EB  
Eagle Base

14:00 Patio
Tajemnica Katedry  LARP  
Kamil ’Kaisu’ Szymusiak; Paulina  ’Yoshiko’ Lis
Rok 2012 21 grudnia – jest to specyficzna i 
tajemnicza data. Jedni mówią o końcu świa-
ta, a inni że to brednie i puste przepowied-
nie. Każdy z Was już wie, że w tym wła-
śnie szczególnym dniu będzie bezpieczny, 
gdyż będzie znajdował się w domu Pana, 
w Katedrze w Canterbury w wielkiej Bry-

tanii. Sny nie kłamią, to co każdy z Was wi-
dział przez pryzmat snu nie daje Wam spo-
koju. Musicie tam być i będziecie. Takie jest 
Wasze przeznaczenie. Każdy z Was odwie-
dzi to miejsce kultu w swoim własnym in-
dywidualnym celu, spotkacie się na ostat-
niej Mszy tego dnia, pozostaje tylko pyta-
nie: Co się wydarzy? Czy kalendarz Majów 
skończy się zapowiadanym Końcem Świa-
ta, czy to tylko ideologiczne brednie i wy-
rafinowanie prasy?
15:00 Panelówka 2
Świat się kończy - o The World Ends 
With You prawie wszystko   
Piotr „Szaman Fetyszy” Materzok  [InnerWorld]
Gdy mówimy Square Enix - myślimy Fi-
nal Fantasy, albo ostatecznie Kingdom He-
arts. Tymczasem wspomniana firma wy-
dała liczne mało znane perełki, które war-
to ocalić od zapomnienia. Jedną z nich jest 
wydana na przenośną konsolkę Nintendo 
DS The World Ends With You (w skrócie 
TWEWY). Co powiecie na grę, w której nie 
ratujemy świata (i nie jesteśmy jego pęp-
kiem), nie trzeba praktycznie expić, ma za-
skakującą fabułę, wprowadza liczne rewo-
lucje do wyświechtanej konwencji, ma zna-
komitą eklektyczną muzykę i niecodzien-
ną mechanikę? Oto TWEWY w całej swej 
okazałości.

15:00 Panelówka 3
Jaka to Postać - Touhou Edition  
Kreton  [Touhou.pl]
Zabawa w zgadywanie co to za postać na 
podstawie faktów i elementów ubioru. 
Wykażesz się odpowiednią wiedzą?

15:00 Panelówka 4
Hallowinowe kalambury    
Ashi
Uczestnicy w 3osobowych grupach po-
kazują  hasła które wylosowali. Hasła są 
związane z tematyką  hallowinową.

15:00 J&K Music Zone
Panel o Miyavi  
Yuki

15:00 Larp/Star Wars
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Kostiumy - Yang  
Yang

15:00 Main
Próba   
Szakal
Próba Cosplayowa.

15:00 Boisko
Casting na Igora  
Zuo
Dracula miał Igora, Frankenstein miał Igo-
ra. Teraz i ja chce mieć swojego Igora. Nie 
spodziewaj się kary, nagrody ani nic pozy-
tywnego po tej posadzie. 

15:00 Warsztatówka
Umysł ponad nastrojem  
Selena   [Mangaka]
Zrozum swoje emocje, zaaceptuj je i ujarz-
mij - emocje są dla Ciebie, a nie Ty dla nich. 
Pozwól sobie na wytchnienie z więzów 
emocjonalnych i żyj lepiej.

16:00 Panelówka 1
Śmierć w teorii i praktyce    
Jakub „Kahzad” Olejnik, Aleksandra Godek
Postaram się w jasny sposób przedstawić 
śmierć z medycznego punktu widzenia, jak 
stwierdzano zgon kiedyś, a jak dziś. Zapra-
szam do wysłuchania krótkiego „przewod-
nika” po różnych sposobach zejścia z tego 
świata, jak również po najnowszych osią-
gnięciach nauki, które lepiej pozwolą zro-
zumieć, co się dzieje z ciałem, gdy opusz-
cza je życie. Także o tym, jak można zapo-
biec śmierci lub jej moment opóźnić. Po-
wiem kilka słów o samym procesie rozkła-
du ciała w zależności od warunków w ja-
kich się ono znajduje. Zapraszam osoby o 
mocnych nerwach i... żołądkach :)

16:00 Panelówka 2
Fandomowa demografia, czyli kto tak 
właściwie ogląda te chińskie bajki 
Marek „Tilk” & Piotr „Szaman Fetyszy” Materzok  
[Tanuki.pl] [InnerWorld]
Czy więcej jest Narutardów czy Bleachtar-
dów? Który rocznik najobficiej obrodził w 
yaoistki? Czy facetów w fandomie jest wię-

cej niż dziewczyn? Ilu jest młodych fa-
nów, a ilu starych wyjadaczy? Kto właści-
wie ogląda magical girls? I co najważniej-
sze - jaka przyszłość czeka fanów? Na te i 
inne pytania postaramy się odpowiedzieć 
na podstawie danych zebranych przez naj-
popularniejszy w Polsce serwis o mandze i 
anime, Tanuki.pl. Zapraszamy do dyskusji 
każdego bez względu na wiek, płeć i orien-
tację seksualną - koniec końców to panel o 
nas wszystkich.

16:00 Panelówka 3
Ogólnowiedzowy konkurs Fallouto-
wy
Kamil „Kaisu” Szymusiak
Jest naprawdę niewiele osób, które nie 
miały styczności z postapokaliptycznym 
universum Fallouta. Konkurs ten pozwo-
li Wam sprawdzić swoją wiedzę z zakresu 
fabuły, mechaniki, smaczków z serii Fallo-
ut. Jeżeli wiecie co to jest G.E.C.K, znacie 
położenie Krypty 13, lub gdzie występują 
Radscorpiony, ten Konkurs jest dla Was. 
Przyjdźcie i przetestujcie swoją wiedzę. Za-
praszam serdecznie!

16:00 Panelówka 4
Dragona ballowa wiedzówka dla 
prawdziwych sayan    
Ashi
Konkurs wiedzy o Dragon Ball, w skład 
pytań wchodzą pytania z wszystkich serii 
DB oraz filmów kinowych.

16:00 J&K Music Zone
Klub Anoimowych Fangirlsów  

16:00 Larp/Star Wara
To ja go mieczem-stop!
Łukasz Tor-Garczewski
Miecz to nie tylko kawałek żelastwa, to 
symbol. Przekrojowe spojrzenie na miecze 
w historii i fikcji, od Ekskalibura po Andu-
ril i od  Szczerbca po Miecz Sprawiedliwo-
ści. Do czego służyły i służą - poza zabija-
niem? Co je łączy?

16:00 Warsztatówka
4 koma desu  
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Elia
Każdy zna te krótkie komiksiki. Co to jest, 
machnąć 4 rysunki? Każdy potrafi zro-
bić coś takiego. Bo przecież wystarczy do-
bra idea i nawet patyczaki świetnie zdadzą 
ten test na sprawność. Gorzej, kiedy temat 
komiksu nie jest zależny od nas, a od zło-
śliwej prowadzącej, która karze losować i 
zdawać się na ślepy los. Egzamin ustny czy 
jak?! Skąd. To tylko odrobina HardCore’u z 
ołówkiem llub długopisem.

17:00 Panelówka 2
Panel o High School do Dead
Mev
Seria, która powala, osłabia, uzależnia i 
robi inne dziwne rzeczy z człowiekiem. 
Jako oddany fan, uczynie wam to samo.

17:00 Panelówka 3
Halloween po japońsku  
Schizma
Nie może zabraknąć takiej atrakcji na ta-
kim konwencie. Wiadomo mniej więcej jak 
to jest w Ameryce, w Polsce, ale jak to robią 
w Japonii? Przyjdź a się dowiesz!

17:00 Panelówka 4
Pogadajmy o M&A  
Zombik  [Animatsuri]
Na konwentach jest wszystko: konsole, 
dziaaa, przytulanie i znajomi. Nie braku-
je ci na nich czasem zwykłej pogawędki o 
mandze i anime? Przyjdź i podziel się swo-
im zdaniem na temat ostatnio obejrzanych 
anime i przeczytanych mang. Kto wie, 
może poznasz kogoś, kto lubi te same se-
rie i rozwinie się z tego piękna przyjaźń?

17:00 Panelówka 3
Wyblakłe kolory teczy LARP
Maciej „Headbanger” Komaszyło, Kacper „Kat” 
Turowski    [509]

“If you’re going to San Francisco
Be sure to wear some flowers in your hair

If you’re going to San Francisco
You’re gonna meet some gentle people there”

Scott McKenzie, San Francisco

Źle się dzieje w San Francisco, spokrewnie-

ni zaczęli znikad, społecznośd panikowad. 
Nikt nie wydaje się kontrolowac sytuacji. 
Oto historia desperackiej próby ratowania 
tego tonącego okrętu.

17:00 Main
Cosplay  
Szakal
Atrakcji nie trzeba przedstawiać. Podczas 
atrakcji odbędzie się losowanie strojów na 
Evil Cosplay.

17:00 Ultra Star
Ciemno wszędzie, śpiewno wszędzie    
Hemlock   [D.U.S.T.]
... co to będzie, co to będzie.Jako, że wieś 
tańczy, wieś spiewa i wieś przeżywa 
strasznie dizeń zaduszy, pośpiewajmy 
coś wiejskiego. Będzie za równo wieś jak i 
wiocha, więc przygotujcie swoje mózgi do 
trwałego uszkodzenia. Limit: 16 osób.

18:00 Panelówka 1
Wiedzówka o mandze Kamikaze Ka-
ito Jeanne    
Eanilis
Walka Boga i Szatana, anioły, demony, de-
moniczni rycerze i... Joanna D’Arc walczą-
ca przeciw złu, w imię Boga! Jeśli znasz se-
rię na tyle dobrze, by umieć odpowiedzieć 
na najdziwniejsze pytania - zapraszam na 
wiedzówkę!

18:00 Panelówka 2
Tortury przez wieki    
Jakub „Kahzad” Olejnik, Aleksandra Godek
Człowiek od wieków męczył drugie-
go człowieka. Z czasem sposoby zadawa-
nia bólu zostały opanowane do perfek-
cji. Chcesz się nauczyć czegoś nowego? 
Przyjdź! Poznasz nowe możliwości dręcze-
nia. Panel może być ciekawy zwłaszcza dla 
MG pragnących urozmaicić śmierć swoim 
graczom.

18:00 Panelówka 3
Wiedzówka z Castlevanii    
Ludek
Wampiry to nie tylko błyszczące się lalusie 
ze Zmierzchu. Jeśli jesteś fanem ciągnącej 
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się od 24 lat serii o pogromcach wampirów 
przyjdło i sprawdz swoją wiedzę!

18:00 Panelówka 4
Milionerzy...  
Zielony
... z was na pewno nie będą, ale możecie 
wystartować w konkursie wiedzy z zakre-
sów anime, mangi i fantastyki. Obowiązują 
zasady normalnej edycji.

18:00 J&K Music Zone
Konkursy i panele o fandomach.

19:00 Panelówka 3
Konkurs Openingów i Endingów
Zombik  [Animatsuri]
Lubisz słuchać muzyki z anime? Znasz 
wszystkie openingi i endingi na pamięć? 
Jeśli tak, to spróbuj szczęścia – ale uważaj, 
bo konkurencja też wie sporo.

19:00 Panelówka 4
Kalambury    
Wilku, Dobermann
Tradycyjne kalambury

19:00 Main
Warsztaty kabaretowe
Dizel
Uśmiechnięte dynie? Tak! Szczerbate 
wampiry? No jasne! Łyse wilkołaki? A jak-
by inaczej! Straszności, a śmieszności! A do 
tego wszystkiego… piosenka! Oj będzie się 
działo…

19:00 Korytarz
Wróżby Andrzejkowe
Arctus
Stoisko wróża otwarte~! Chcesz znać swo-
ją przyszłość? A może za kogo wyjdziesz? 
A może ilość dzieci chcesz znać?

19:30 Ultra Star
Straszn(i)e Halloweenowe Zawodze-
nie    
Wilczy  [D.U.S.T.]
Turniej ryków, jęków, wycia, pisków i cze-
go tam z siebie nie dacie rady wydobyć. 

Każdy wybiera piosenkę przeciwnikom, 
więc zgotujcie im małe muzyczne piekieł-
ko! Powodzenia! 

20:00 Panelówka 1
Orginał vs podróbka  
Mev
Arkana wiedzy o tym, czym się różni pod-
róba od oryginału, poza niewielką różnicą 
w cenie. Czy warto przyjść? Zależy jak bar-
dzo lubisz dawać robić w konia.

20:00 Panelówka 2
Jądrowa Japonia    
Schizma
Zastanawialiście się jak kraj, na który zrzu-
cono dwie bomby atomowe stał się jednym 
z czołowych mocarstw energii jądrowej? 
Jeśli tak to zapraszam na panel. Będzie się 
można na nim też dowiedzieć czegoś o sa-
mych elektrowniach, jak i wspomnianych 
Nagasaki i Hiroszimie, a jeśli czas pozwoli 
nie zabraknie też dobrej zabawy ;)

20:00 Panelówka 3
Warhammer i umarlaki. Skad jak i 
dlaczego?    
Lith
Jesli nie wiesz dlaczego wampiry nekaja 
imperium lub skad wampiry sie pojawily? 
Jesli zagadka jest dla Ciebie krolestwo gro-
bowcow? Powiazania bogow zwiastujacy-
mi piecze nad zyciem i smiercia. JEST TO 
PANEL DLA CIEBIE!

20:00 Patio
Death Note LARP   
Suzu, Adrian
Larp dzieje sie 2 lata po wydażeniach z sagi 
„Death Note”. Gracze uwięzieni na statku 
wycieczkowym oczekują ratunku, gdyż ich 
statek tonie znajdując się 500km od najbli-
szej wyspy „Foch” na którą zmieżali. Na 
statku na statku wśród niczego niespo-
dziewających się ludzi wędruje shinigami. 
Komu wreczy prawdziwy Notes??

Budzi was ze szcześliwej podróży wy-
buch...  załoga zniknęła ... cała aparatu-
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ra obslugi padła... Co Ku*** Się dzieje..? 
Toniecie !!! Za nie długo przyleci pomoc 
(uffff)... Lecz moga zabrać tylko 3 osoby.

20:30 Warsztatówka
Węgiel w dłoniach  
Selena   [Mangaka]
Artstyczne wyżywanie się na węglu

21:00 Panelówka 2
Pokaz koreańskich teledysków    
kasiaalien, Emi
- Ring ding dong! 
* Hello? - Juliette? Let’s go party! 
* Sorry sorry , You got the Wrong Number. 
- But I’m Ur man oT___To 
* I don’t Care o^#^o 
Znasz piosenki wymienione w dialogu? A 
może chcesz je poznać? Zapraszamy na pa-
nel pełen koreańskiej muzyki, nie tylko po-
powej.

21:00 Panelówka 4
Piractwo medialne gier konsolowych    
Roger  [Animatsuri]
Piractwo to znaczący problem, w szczegól-
ności jeśli wziąć pod uwagę ostatnie wyda-
rzenia. Brak X-box live w Polsce, padające 
studia developerskie i straty liczone w mi-
lionach dolarów rocznie. Tylko czy aby na 
pewno można to wszystko zrzucić na pi-
ratów?

21:00 Larp/Star Wars
Sen LARP  
Mef
System:Cthulhu
Wielu mówi, że koszmar zaczyna się po 
przebudzeniu, ten koszmar niestety tak 
wygląda, gdy tylko się obudziłeś widzisz 
dookoła siebie masę nieznanych ci osób, 
nie wierz intuicji, nie wyjdziesz stąd tak ła-
two, zobaczysz, jeszcze zdążą cię dorwać, 
teraz nadzieja w tym, aby nie wpada w sza-
leństwo i jakimś cudem uciec z tego kosz-
maru, czy zdołasz się wyrwać i uciec przed 
śmiercią, a może to właśnie ty przyczynisz 
się do odkrycia rasy idealnej niestety kosz-
tem własnego życia?

21:30 Panelówka 1
Panel o fetyszach  
Suhuzo
Są różne zboczenia, jedne normalne, inne 
w miarę, a inne jeszcze mniej. To panel 
poglądowy, mający na celu pokazanie, że 
każdy ma jakiś fetysz i każdy ma jakąś na-
zwę. Panel od 18 lat.

22:00 Panelówka 3
Różne podania o magi w teori oraz jak 
to wyglada w praktyce   
Tyralius, Gerard
Magia w podaniach literackich na ten te-
mat oraz jak to wyglada ze strony prak-
tycznej czyli prawdy i mity o egzorcy-
zmach wymiarach rownoleglych itp. 

22:00 Panelówka 4
Wiedzówka z polskiego rynku    
Mangaka
Konkurs wiedzy na temat polskiego rynku 
– sprawdź co wiesz o polskich wydawnic-
twach i wydaniach na naszym rynku!

22:00 J&K Music Zone
Panel o fanfickach  
Credith

22:00 Main
Halloween Evil Cosplay  
Dizel, Zuo
Złoo czai się wszędzie... zło.... dopada każ-
dego!
Każdego!!
Może sprawić że zamienisz się w skythera, 
buke a nawet w sasUKE!

22:00 Boisko
Fire Show  
Piromancja
Gra wstępna dla balu, twórca klimatu i 
ogólnie świetna sprawa. 

22:00 Warsztatówka
Konkurs Bestiariuszowy  
Zuo
Najbardziej przerażają cy konkurs rysun-
kowy w historii konwentu. Macie godzinę 
by narysować nie opisane monstra prosto z 
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pełnej obłędu głowy prowadzącego.

22:30 Main
Dance Macabre & Koncert  
Na wieczornym balu, zagrają dla szano-
wengo Państwa wirtuozi Metalu „Bury her 
Memories” i „Final Sacrifice”. Wszyscy go-
ście obowiązkowo w gajerkach i z masecz-
ką na buziuchnie. 

23:00 Panelówka 4
Gdzie jest prowadzący    
Mr. Y
Konkursowicze za zadanie mają zgad-
nąć, który z nich jest prowadzącym. Musi-
cie mieć podstawy do wyciągnięcia takich 
wniosków. Możecie pytać, podpuszczać 
gnębić siebie nawzajem! Ale mała pomoc z 
naszej strony jest taka że napewno jest w tej 
sali Mr.Y A wieć który to?

23:00 J&K Music Zone
Super ShoWA School Dance  

00:00 Panelówka 1
Mordercy na tle fantastycznym i praw-
dziwym świecie    
Putek-chan
Czy myślicie że my jesteśmy wyrzutka-
mi losu? potraficie tylko mówić , obrzu-
cać złymi słowami a nigdy nie spojrzy-
cie nam w oczy,nie znacie... a może sami 
chcielibyście być na miejscu takiej osobo-
wości? Jesteście gotowi przedstawić wła-
asny plan działania i czy on wypali? na 
tym panelu poznacie całokształt morder-
cy w obu światach, kto tu jest hańbą  i dla 
kogo, psychiczne podejścia,testy psycho-
logiczne które sprawdzą czy naprawdę je-
steście urodzonymi zabójcami czy chory-
mi debilami, jak oni się czują  i czy mają  
uczucia,i wiele innych rzeczy powiązane z 
tą tematyką .

00:00 Panelówka 3
Panel Dance in the Vampire Bund  
Mev
Klimatyczna seria w konwencji. Do tego 
dobra, musi zostać przedstawiona szersze-

mu gronu. Zapraszam wszystkich, którzy 
chcą zapoznać się z czymś naprawdę do-
brym.

00:00 Panelówka 4
Ci szlachetni rycerze - o postaci pala-
dyna w RPG   
Łukasz Tor-Garczewski
Kilka słów o tym jak dobrze (cokolwiek 
to znaczy) odgrywać postać paladyna w 
świecie fantasy - w tradycyjnym RPG i on-
line. Czym jest zwykle? Czym może być? 
Jak się bawić konwencją, by zbroja nie ze-
śniedziała a miecz nie zardzewiał.

00:00 Larp/Star Wars
Pokazy fan filmów - tureckie sw i nie-
spodzianka
Kacpeross i Dziki
Luki Skywalkery, Vadery i inne Gwiaz-
dy Śmierci, umiesz przedstawić to innym 
za pomocą myszki i paintowego ołówka? 
Przyjdź i zaprezentuj swoje umiejętności 
artystyczne, jak i zdolność szybkiego koja-
rzenia. Jeśli to czytasz, to pewnym jest, że 
masz również painta, więc poskilluj przed 
konkursem. Powodzenia!

00:00 Main
Dyskoteka  
Stylowa potańcówka, szał ciał i ogólne 
podpieranie ścian.

00:00 Warsztatówka
Prowadzenie grup 
Selena   [Mangaka]
Wszystko co chcecie wiedzieć, o tym jak 
prowadzić zajęcia grupowe, warsztatowe 
i koła zainteresowań.

01:00 Panelówka 2
HCD  
Suhuzo
Konkurs dubbingowy. Starasz się odegrać 
rolę jednej z postaci na filmie poprzez pod-
kładanie głosu.

01:00 Panelówka 3
Wiedzówka Dance in the Vampi-
re Bund  
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Mev
Wiedzóka z nowej, popularnej serii.Tyl-
ko dla fanó, odważnych i gotowych na 
wszystko.

01:00 Panelówka 3
To czyste szaleństwo!    
Marcin „Silent” Szymanek
„Dawniej szaelństwo coś znaczyło, dziś wszy-

scy są szaleni”
David Letterman

Prawda o zaburzeniach psychicznych i so-
soby na ich odzwierciedlanie w grach fa-
bularnych.

01:00 J&K Music Zone
Fanserwis w Koreii i Japonii

02:00 Panelówka 1
Drama Night    
Pinikio, koda, tori
Jeśli chcecie odsapnąć na chwilę od anime, 
to zapraszamy na projekcje azjatyckich se-
riali. Będą  leciały serie z azjatyckich kra-
jów, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

02:00 Panelówka 2
Świat Yaoi  
Ruzaki
Będzie to panel poświęcony tematyce Yaoi,  
widz zostanie zapoznany z tematem, po-
rozmawiamy, przedstawimy fakty i ency-
klopedyczną wiedzę.

02:00 Panelówka 3
Zgadnij kto to?    
Syris Darkness
Myślisz, że znasz się na Mandze i Anime? 
Uważasz, że poznasz swoje ulubione po-
stacie po samym krótkim opisie i zagad-
kowych wskazówkach? Przyjdż i przeko-
naj się!

02:00 Panelówka 4
Zboczeniec!    
Marcin „Silent” Szymanek
Zastanawiasz się czasami, czy Twoi znajo-
mi to zboczeńcy. Poznaj najpowszechniej-
sze i najbardziej kuriozalne zboczenia i ich 
konsekwencje w życiu codzinnym. Przyjdź 

i przekonaj się, jak ciężkie i nienormalne 
jest życie zboczeńca. Panel od 18 lat.

02:00 J&K Music Zone
Napisz to sam, czyli gdzie kończy się 
wyobraźnia fanów.  

03:00 Panelówka 3
Jaka to Melodia – Touhou Edition  
Kreton  [Touhou.pl]
Zgadywanie tytułu na podstawie odgry-
wanego frafmentu. 

03:00 Panelówka 4
Suby w anime  
KomarEX  [Hitohana]
Panel dyskusyjny o tym co w nich lubimy, 
a czego nienawidzimy. Zapraszam subbe-
rów - dowiecie się czego pragnie lud
03:00 J&K Music Zone
Teledyski j&k music  

04:00 Panelówka 3
Yu-Gi-Oh! TCG – da best in da world 
2010  
Dizel
Oto przed wami najpopularniejsza wg, 
rankingu Q2, gra kolekcjonerska 2010 
roku! Wpierw manga, potem karcianka i 
anime... To może być aż takie dobre?

04:00 Panelówka 4
Jak to jest być fanem mia i się nie spe-
dalić  
Kolo z Wrocka
Kolo na przeżyciach własnych, zaobserow-
wanych wyciąga wnioski i daje rady. Fanki 
Yaoi mile widziane.

05:00 Panelówka 4
Emocje postaci, tworzenie i odtwa-
rzanie  
Marta Nakonieczna
Odgrywanie postaci, nadawanie jej cha-
rakteru w grach RPG i nie tylko. Emocje 
są kluczem do osobowości człowieka, ale 
również i Twojej postaci.

05:00 Panelówka 2
Muzyka w Touhou  
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Kreton  [Touhou.pl]
Muzyka w grach z Touhou jest bardzo 
ważna. Jak ważna i jak ciekawa powiem 
na panelu.

05:00 Panelówka 3
Fate/Stay Night – wiedzówka   
Stopa
O tym jak genialna jest seria Fate/Stay 
Night może się przekonać każdy, ale nie 
każdy jest na tyle mocny wy zarać o tytuł 
wszech fana Gralla. Pytania obejmują rów-
nież Visual Novel ( wszystkie trzy Routy ). 

06:00 Panelówka 2
Mitologia w mandze  
Syris Darkness
Panel na temat motywów mitologicznych 
w Mangach - jeśli interesujesz się tą  tema-
tyką  lub po prostu jesteś ciekaw jakie se-
rie nawią zują  do religii oraz dawnych 
tradycji - przyjdż posłuchaj, może też po-
dzielisz się swoją  wiedzą z obecnymi

07:00 Panelówka 3
Wampir tez czlowiek    
Lith
Pokazanie wampirow w różnych kreacjach

07:00 J&K Music Zone
Panel o SID  
Yuki

07:00 Warsztatówka
Perukowe ABC 
Ano777
Kolejny panel dla wszystkich, którzy chcą 
się dowiedzieć kilku przydatnych rzeczy o 
perukach. Pokaże między innymi jak pra-
widłowo ścinamy/układamy peruki, jak 
o nie dbamy i wiele, wiele innych rzeczy. 
Dodatkowo pokażemy kilka trików które 
sprawią, że Twój cosplay będzie zachwy-
cający. Zapraszam!

08:00 Panelówka 2
Co to za manga?  
Mangaka
Czytałeś dużo mang w swoim życiu? To 
konkurs dla Ciebie. Spróbuj rozpoznać 

mangę po zaledwie jednej stronie.

08:00 Panelówka 3
Zodiak przepowie ci przyszłość  
Dizel
Sądzisz, że głupie tygodniki i nieokrzesany 
internet potrafią przepowiadać przyszłość 
ze znaków zodiaków? Nie… Znaki zodia-
ku za to potrafią przepowiedzieć z czło-
wieka i to… przeszłość. Cofnijmy się razem 
tam, gdzie był początek każdego z nas, cof-
nijmy się do własnych narodzin…

08:00 J&K Music Zone
Legendy jrocka  

08:00 Main
Karaoke  
AcidCherry      [Radio Aoi]
Karaoke dla opornych : przychodzisz z pio-
senką i śpiewasz ją na prawdziwej scenie, do 
prawdziwego mikrofonu. Koniec z udawa-
niem występu pod prysznicem i krzyczenia do 
mikrofonu. 

08:00 Warsztatówka
Figurki malowanie w praktyce 
Zuo

09:00 Panelówka 1
Serialowe Nowości 2010  
Borg, mfx [RKF]
Cóż tam panie w telewizorze? Przegląd no-
wości serialowych z roku obecnego, obej-
mujący tematyką seriale fantastyczne. Co 
warto zobaczyć, czego nie warto ruszać? 
Jakie powroty się udały, a jakie nie?Opisy, 
trailery, przemyślenia, dyskusje.

09:00 Panelówka 2
Halloween w polsce i na świecie   
Arctus
Anglicy i Amerykanie mają  swoje Hal-
loween. My mamy święto Zmarłych. Co 
zaś obchodzi się w Meksyku? Nie wiesz? 
Przyjdź to się dowiesz! Oprócz tego za-
stanowimy się także chociażby nad gene-
zą  obchodów nocy ( i dnia), kiedy to du-
chy krążą  po świecie.
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09:00 Panelówka 3
On lata! On GADA! Chwila.. GADA?!   
Ayu, Nolly
Czy zastanawiałeś się kiedyś, kto tak na-
prawdę jest głosem Twojej ulubionej po-
staci? Czy potrafiłbyś rozpoznać go w in-
nych rolach? A może nigdy się nad tym 
nie zastanawiałeś? Maniaczki seiyū chcia-
łyby z Wami właśnie o tym porozmawiać, 
więc mile będą widziane własne opinie na 
ten temat.

09:00 Panelówka 4
Spotkanie z Radio Aoi  
Rado Aoi         [Radio Aoi]
Spotkanie z licecnjonowanym radiem gra-
jącym azjatycką muzykę.

09:00 J&K Music Zone
Fangirls piosenki piszą

09:00 Main
WANEKO! Konferencja  
Waneko
Jedno z Polskich wydawnictw odpowie na 
wasze pytania, opowie o planach i działal-
nosci firmy na 11 lecie jej istnienia.

10:00 Panelówka 1
Panel o kodomo no Jikan  
Mev
Jedno z waszych marzeń dziś spełnię. Jed-
no małe, ale za to bardzo przyjemne. Pa-
nel o loli z samego rana. Okazja nie godna 
zmarnowania.

10:00 Panelówka 2
Co się kryje tam, gdzie każdy odwra-
ca wzrok?  
Maciej „Headbanger” Komaszyło, Kacper „Kat” 
Turowski   [509]
„Dobra. Siedziałem już tam, gdy z par-
kingu, przez tylne wejście, wszedł ten fa-
cet. Wyglądał jakoś dziwnie, jakby zupeł-
nie tam nie pasował. Mulhanney’owi nie 
spodobała się jego obecnośd, zaczął krzy-
czed, że tamten ma się wynosid. Facet coś 
powiedział. Nie zrozumiałem ani słowa, 
jakby to był jakiś obcy język. Ale Mulhan-

ney chyba zrozumiał. Dostał szału, złapał 
spod lady jakąś torbę i wyszedł zza kontu-
aru z kijem bejsbolowym. Nie miałem po-
jęcia co go tak wpieniło. Wypadł za tym fa-
cetem tylnim wyjściem. Nie widziałem ich, 
ale usłyszałem co się działo. To zabrzmia-
ło jak… jak jakieś zwierze. Chwilę potem 
usłyszałem ten wrzask.” Ś.M.p.p. str. 13. 
– Prezentacja nowego Świata Mroku.

10:00 Panelówka 3
Przykłady magi i egzorcyzmów w li-
teraturze    
Tyralius
Zapraszamy na panel prezentujący w lite-
raturze magie i egzorcyzmy. Przyjdz za-
czarujemy ciebie.

10:00 Panelówka 4
Konkurs Anty Yaoi  
Hinia
Najważniejszy konkurs na konencie, sam 
udział jest nagrodą samą w sobie. Walcz-
cie o tytuł AntyFanaYaoi~! 

10:00 J&K Music Zone
Panel o Rentrer en Soi  

10:00 Main
Whose Line is it Anyway?   
Dizel
I tym razem, na Niuconie 3, będziemy mo-
gli obejrzeć zabójczo śmieszne, spontanicz-
ne scenki w wykonaniu znanych nam osób, 
ale i nieznanych. Wiele mówić nie trzeba, 
kto zna, ten wie. Zapraszamy!

10:00 Korytarz
Konwentowe Rozwody  
Mefik
Latem braliśmy ślubym teraz czas na roz-
wody!

10:00 GamesRoom
Bitwa Warhammer 40.000  
Zuo

11:00 Warsztatówka
Dram my Ocek 
Fenka, Milek
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„Posiadasz swoją wymyśloną postać? Ma-
rzysz o tym by zobaczyć jej fanart wyko-
nany przez innego zdolnego artystę? Ten 
konkurs jest właśnie dla Ciebie! Sposo-
bem ”mikołajkowym” losowana jest oso-
ba, która wykonuje fanart dla nas, my w 
tym czasie rysujemy prace dla kogoś in-
nego. Pod koniec panelu następuje zebra-
nie prac i nagrodzenie tej najciekawszej :) ! 
!WAZNE! Prosimy o przyniesienie jakiś 
prac przedstawiajacych wasza postac. Oso-
ba rysującą dla was musi mieć na czym ba-
zowac ;)  „

11:00 Panelówka 1
Wampiry: Początek    
Jakub „Kahzad” Olejnik, Aleksandra Godek
Na początku był upiór,a potem już wszyst-
ko się potoczyło szybko. Taka jest popkul-
tura. Wampir jest właśnie nieodłączną jej 
częścią, chciałbym więc opisać od czego się 
to zaczęło.

11:00 Panelówka 4
Co byś zrobił gdybyś mial Death No-
te’a  
Roger  [Animatsuri]
Co byś zrobił, gdybyś znalazł Death No-
te’a? - Wyobraź sobie, że znajdujesz notes. 
Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwy-
czajny służący do zapisywania notatek na 
lekcjach zeszyt. Jednakże jest w nim coś in-
nego. Poczynając od tytułu, „death note”, 
a na tym, co jest napisane na pierwszej 
stronie koncząc. „ Osoba, której imię i na-
zwisko zostanie zapisane w tym notesie 
umrze”. Czy odważysz się kogoś wpisać? 
Jeśli tak to do jakich konsekwencji by to do-
prowadziło? Poznaj swoje ciemne oblicze i 
przekonaj się co na ten temat myślą inni.

11:00 J&K Music Zone
K-rock  

11:00 LARP/Star Wars
Kalambury Star Wars  
Maciej „Vissan” Witała
Tradycyjny punkt programu na niemal 
każdym konwencie z udziałem fandomu 

Gwiezdnych Wojen. Jak zawsze moc zaba-
wy i wygłupów pod pretekstem poważne-
go konkursu. Oprócz wiedzy o uniwersum 
SW i błyskotliwego intelektu należy przy-
gotować sobie wysoki poziom absurdu. 

12:00 Panelówka 2
Wpływ walki z rynkiem wtórnym, na 
rynek gier    
Roger  [Animatsuri]
Jeszcze nie tak dawno temu, głównym te-
matem narzekań deweloperów i wydaw-
ców gier było piractwo medialne, jednak-
że jak każdy temat w pewnym momencie 
zaczyna się nudzić i niewiele osób zawraca 
sobie głowę wciąż powracającym proble-
mem. W końcu osoba kupująca oryginalne 
gry i tak nic nie poradzi na piratów, a sko-
ro kupił oryginalną grę, to w sumie temat 
i tak go nie dotyczy. Natomiast teraz po-
jawił się nowy „problem”, którym jest ry-
nek wtórny.

12:00 Panelówka 3
Jak odgrywasz transformator ?  
Marta Nakonieczna
Czy twój krasnolud mówi falsetem? Czy 
400 letni wampir nadaje jak 16-letnia pa-
nienka? Przyjdź pomogę ci to zmienid. 
Warsztaty prowadzone przez instrukto-
ra zajęd teatralnych. Jak modulowad głos 
w czasie odtwarzania, dwiczenia z dykcji, 
emisja głosu.

12:00 Panelówka 4
Burza mózgów   
Zombik  [Animatsuri]
Fabuła do mangi – Masz sto pomysłów 
na minutę? Umiesz pracować w zespo-
le? Chcesz coś zrobić ze swoim życiem? 
WSTĄP DO ARMII!!! …Albo przyjdź na 
burzę mózgów i weź udział w procesie 
tworzenia mangowego scenariusza!

12:00 J&K Music Zone
Touhou Hisoutensoku Torunament    
Juna
Turniej kopania tyłka przeciwnikowi czy-
li Touhou Hisoutensoku (znanej też jako 
Unthinkable Natural Law) - Najlepszej 
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doujinowej bijatyce z Touhou jaka ujrzała 
światło dzienne. Przyjdź i pokaż, że jesteś 
mistrzem bijatykach z udziałem dziewczy-
nek w śmiesznych czapkach.

12:00 Ultra Star
Cukierek albo śpiew    
Kame  [D.U.S.T.]
Każdy z was ma swoje cukierki openingo-
we albo też endingowe. Dlaczego nie mieli-
byście ich zaśpiewać właśnie z nami? Wciel 
się w Yui, L-Arc~en~Ciel, Ayumi Hamasa-
ki czy The Gazette rywalizując z innymi o 
miano najlepszego z najlepszych. Limit: 16 
osób. 

11:00 Warsztatówka
Konkurs na tło 
Elia
Marzysz tylko o tym, by wykazać się ar-
tystycznie. Przychodzisz do sali, dostajesz 
kartkę... Ale co to? Coś na niej jest~! Po-
stać? A może jakieś stworzonko? Przekrę-
casz kartkę kilka razy. Co by tu z tym fan-
tem zrobić? Konkurs? A! Konkurs~! Że na 
tło? No jak na tło, to rysujemy!
13:00 Panelówka 1
Panel o duchach  
Laureanne
Przegląd wszelkiego rodzaju japońskich 
dziwacznych, karytakuralnych cudaków. 

13:00 Panelówka 4
Szubienica  
Banan, Yoanne
_ A _U_ _ : _ _ I_ _ U U _ E _ Jeżeli wiesz 
jaka nazwa anime skrywa się wyżej to 
przyjdź i sam zadaj lepszą ;P Luźny pa-
nel gdzie możesz przyjść, odpocząć i po-
śmiać się,

13:00 Larp/Star Wars
Ogarnij konwent  LARP  
Mef
System : Cthulu
Dla niektórych najgorszym koszmarem są 
sny, ten koszmar niestety zaczyna się po prze-
budzeniu, wyobrażasz sobie jak to jest, gdy 
wszyscy czegoś chcą od ciebie i tylko sekun-
dy dzielą cię od szaleństwa. To jest jak dziwny 
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sen, z którego nie możesz się uwolnić w twojej 
głowie tylko jedna myśl, tylko jeden cel przy-
świeca ci, znaleźć klucz i uciec z tego koszma-
ru, niestety są tacy, którym zależy byś nigdy 
więcej nie mógł normalnie zasnąć i po prostu 
byś odszedł na zawsze w niepamięć. Musisz 
uważać, wielu twoich przyjaciół zachowuje 
się dziwnie, zostałeś sam, tylko ty to możesz 
skończyć, PAMIĘTAJ!

14:00 Panelówka 1
Poznaj postać po fanarcie
Syris Darkness
Uważasz się za prawdziwego fana? Masz 
szósty zmysł mangowca? Potrafisz poznać 
ulubioną  postać choćby i najbardziej zmie-
nioną przez fana? Przyjdź na nasz konkurs! 
Przekonajmy się jaki jest twój instynkt.

14:00 Panelówka 2
Konkurs komiksowy dla laików  
NIKE
Jeśli wiesz cokolwiek o komiksach, przyjdź 
koniecznie

14:00 Panelówka 3
Wiedzówka z Ace Attorney  
Modrzew
ZATRZYMAJ TO! Jedyna, niepowtarzal-
na szansa na wcielenie się w Prawego Fe-
niksa i głośne wyrażenie swoich OBIEKCJI. 
Z jednym małym ale: tym razem to Tobie 
będą  zadawane pytania.

14:00 Panelówka 4
Puppet Master    
U+0141
Czy to w literaturze fantasy, czy też w 
M&A często można spotkać postacie „lal-
karzy”, które zakazaną magią potrafią ma-
nipulować ludzkimi umysłami i sprawiać, 
że ludzie, niczym posłuszne marionetki, 
wykonują każdy ich rozkaz. Pewnie nie-
raz pragnęliście też znać takie „zaklęcia”... 
A co jeśli wam powiemy, że to możliwe? 
Czyli o sztuce perswazji słów kilka.
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Podziękowania
 
12:00 - 13:30
Śpiewane machanie dynią
KamiL
Wśród mroków Halloweenowego kon-
wentu, nie może zabraknąć nieboskich za-
wodzeń i wycia. Przyjdź więc na mrocz-
ny kokurs metalowy i udowodnij innym, 
że jesteś od nich mroczniejszy! You can 
growl!
Limit : 16 osób

17:00 - 18:30
Ciemno wszędzie, śpiewno wszę-
dzie...
Hemlock
... co to będzie, co to będzie. Jako, że 
wieś tańczy, wieś śpiewa i wieś przeży-
wa strasznie dzień zaduszy, pośpiewajmy 
coś wiejskiego. Będzie zarówno wieś, jak i 
wiocha, więc przygotujcie swoje mózgi do 
trwałego uszkodzenia.
Limit : 16 osób

19:30 - 22:30
Straszn(i)e Halloweenowe Zawodze-
nie
Wilczy
Turniej ryków, wycia, pisków i czego tam z 
siebie nie dacie rady wydobyć. Każdy wy-
biera piosenkę przeciwnikom, więc zgotuj 
im małe muzyczne piekiełko!
Limit : brak

01:00 - 06:00
Przerwa techniczna
Morfeusz
Prowadzący i Ultra Star to nie nanorobo-
ty - potrafią się przegrzać. Czas na wymia-
nę baterii i obudzenie Frankensteina.
Limit : załoga D.U.S.T.

12:00 - 13:30
Cukierek albo śpiew
Kame
Każdy z was ma swoje cukierki openingo-
we albo też endingowe. Dlaczego nie mie-
libyście ich zaśpiewać właśnie z nami? 
Wciel się w Yui, L-Arc~en~Ciel, Ayumi 
Hamasaki czy The Gazette rywalizując z 
innymi o miano najlepszego z najlepszych.  
Limit: 16 osób. 

 Wpierw chcielibyśmy po-
dziękować tym, którzy nie są anonimowi 
w fandomie i bardzo nam pomogli. Dzię-
kujemy serdecznie organizatorom CoolKo-
nu,   kilku wspaiałym osobom z Animat-
suri, Selenie z Mangaki, Mevowi z Yume 
Hime Projects, wszystkim z Radia Aoi, Ja-
cerowi za wiele cierpliwości i zrozumie-
nia, chłopakom z OKISu i Eagle Base, D.U-
.S.T. za wsparcie i całemu lokalnemu fan-
domowi, mniej lub badziej udzielającemu 
się przy MangaKai i całej reszcie. Jest was 
starsznie dużo :)
 Serdecznie pragniemy po-
dziękować wszystkim, ale to wszystkim, 
za wszystko. Może o tym nie wiecie, ale 
każde dobre słowo, komentarz, mail z wra-
żeniami, dobrymi radami i spostrzeżenia-
mi, każde poklepanie po ramieniu i „do zo-
baczenia na następnej edycji” sprawia, że 
nadal chcemy coś organizować. Przy wiel-
kim wsparciu, nie tylko fandomu, nie tyl-
ko przyjaciół i bliskich, nabieramy coraz 
więcej siły i zbieramy wiele pomysłów. Bo 
mimo, że załatwiamy szkołe i tysiące in-
nyc rzeczy, to tak naprawdę każdy uczest-
nik tworzy ten konwent. Bez was by go nie 
było. 
 Wątpię, by każdy konwent 
wyglądał tak, jak sobie to organizatorzy 
zaplanowali, wątpię by kiedykolwiek tak 
się stało, ale z większości braków zdaje-
my sobię sprawę i staramy się, by na dru-
gi raz nie miały miejsca. Jeśli macie jakieś 
uwagi, jakieś propozycje, podzielcie się 
nimi z nami. Możecie wysłać nam e-maile 
[info@niucon.pl]. Nie jesteśmy anonimo-
wymi osobami. Z chęcia z wami porozma-
wiamy i wysłuchamy.
 
 Mamy nadzieję, w przy-
szłym roku również zorganizować dwie 
edycje, jak dobrze pójdzie nawet trzy, nie 
tylko we Wrocławiu. Mamy również na-
dzieję, że również tam z nami będziecie.
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Sahiel.net.pl

D.U.S.T.
www.us-dust.
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1	Piętro



2	Piętro

3	Piętro
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