
 

 

 
10.00- 11.00  „Fantastyczne możliwości komiksu, czyli o tym jak dopełniają uniwersum 
gier i filmów” – prelekcja Sebastiana Kuryły. 
 

Jeszcze parę lat temu komiksy były pomijane przy tworzeniu światów 
zapoczątkowanych w różnych tworach popkultury. Od pewnego czasu 
są jednak świetnym medium rozwijającym zarówno uniwersum 
filmowe jak i growe, serialowe czy nawet książkowe. Na prelekcji 
wymienimy sobie kilka przykładów tego, jak komiksy ingerują obecnie 
w rozwijanie lore filmowo-growego oraz pokażemy kilka przykładów, 
że komiks nadaje się do tego idealnie. Mam nadzieję, że wciągnę Was 
w komiksowe szaleństwo i chętniej sięgniecie po komiks po zagraniu w 
daną grę lub obejrzeniu filmu. 
 
Sebastian Kuryło - pomysłodawca, założyciel i recenzent na portalu 
Nie Tylko Gry. Wielki miłośnik komputerowych gier RPG z manią na 

punkcie serii Dragon Age, choć nie gardzi również i tradycyjnymi planszowkami. Fan kryminałów 
i szeroko pojętej fantastyki. Każdą wolną chwilę poświęca na komiks (każdy byle  
nie superbohaterski) oraz seriale - ogląda ich całe mnóstwo.  
 
 

11.00 -12.00 Człowiek Psawarka i Chłopiec Dżdżownica, czyli najdziwniejsze supermoce 
w komiksach" – prelekcja Joachima Tumanowicza. 
 

Komiksowy nurt superbohaterski ma już 75 lat z okładem. Nie 
każda postać która się z tego nurtu wywodzi to szlachetny 
bohater z niezachwianym kompasem moralnym. Gdy jedni 
chronią Ziemię przed inwazją z kosmosu, inni wolą przyspawać 
przeciwnikowi martwego psa do twarzy, trenować pszczołę lub 
po prostu bardzo, bardzo dobrze pstrykać palcami. Przyjdź, 
posłuchaj o najgoszych supermocach i najdziwniejszych 
motywacjach komiksowych herosów. 
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15.00 -16.00  "New Universe - jubileuszowy projekt Marvel Comics zamieciony po cichu 

pod dywan"  - prelekcja Joachima Tumanowicza 

Mało kto pamięta już o New Universe - projekcie Marvel Comics mającym uświetnić 25-

lecie powstania Domu Pomysłów. I nie bez powodu. Problemy z finansami, wewnętrzne 

konflikty i niepewna sytuacja wydawnictwa na rynku spowodowała, że pomimo 

ambitnych planów góra urodziła mysz. Karłowatą, przygłupią i ślepą na jedno oko. 

Dziesiątki twórców, osiem serii, zero talentu. Przed Wami - zapomniane uniwersum. 

Joachim Tumanowicz - miłośnik i kolekcjoner komiksów. Popularyzuje czytelnictwo 

prowadząc na YouTube popularny kanał Szafa z Komiksami. Na komiksy wydaje więcej niż na 

jedzenie choć nie wygląda jakby chodził głodny. 

 
12.00 – 13.00 – spotkanie z Autorem, Pawłem Jakubowskim /prowadzenie: Mirosława 

Chojnacka/ 

Paweł Jakubowski – urodzony w 1984 r. w Szczytnie, 

prawie od urodzenia mieszka w Szczecinie. Ukończył 

Filologię Polską na Uniwersytecie Szczecińskim. Wydał 

cztery powieści: postmodernistyczne Ty (2010), fantasy 

Najemnicy cz. I i II (2013 i 2015) i postapokaliptyczny 

kryminał Kopuła (2013). Na podstawie tej ostatniej 

zrealizował spektakl, który był wystawiany na deskach 

szczecińskiego teatru Nie Ma. Poza pisaniem interesuje się 

grami rpg i powieściami Witkacego. 

 

 

13.00-14.00 „Sztuka iluzjonerska dla początkujących. Świat Aremil” – spotkanie z Autorką, 

Alicją Makowską 

Alicja Makowska – absolwentka studiów magisterskich na 

kierunku filologia polska na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Zadebiutowała na rynku książki powieścią z gatunku fantasy  

z wątkami kryminalnymi, pt. „Aremil Iluzjonistów. Wschodnie 

Rubieże”. Powieść o iluzjonistach narodziła się z chęci na 

opowiedzenia Czytelnikom zupełnie nowej historii. Dalsze  

i wcześniejsze losy bohaterów poznać będzie można w 

kolejnych książkach, nad którymi autorka obecnie pracuje. 

Projekt Aremil rozpisany jest na trylogię wyjątkową pod tym 

względem, że czytać będzie można ją od dowolnego tomu i w 

dowolnej kolejności. Autorka jest na co dzień związana ze 

Szczecinem, w którym mieszka i pracuje. Jest zapaloną 

czytelniczką, miłośniczką puzzli i gorącej czekolady z miętą.  

 



 

14.00-15.00 Spotkanie z Autorką, Magdaleną Marków 

/prowadzenie: Joanna Ścibor/ 

Magdalena Marków – mieszka  w Szczecinie. Autorka książki 

„Smocza krew. Wybraniec” - pierwszej z planowanych czterech 

części cyklu książek fantasy.  

Z wykształcenia Technik Ogrodnictwa, z zamiłowania ogromna 

pasjonatka broni białej oraz kultury japońskich samurajów.  

W wolnych chwilach chętnie oddaje się swojej drugiej pasji, czyli 

szkicowaniu ołówkiem i czytaniu. Najchętniej sięga po książki  

z gatunku fantasy i kryminały.  

 

 

 

16.00 – 17.00 "Agwatron - kraina fantasy Pauliny Koniuk-

Fonżychowskiej" - spotkaniez Autorką  

Paulina Koniuk-Fonżychowska (ur. 6 listopada 1994 r.  

we Wrześni) - absolwentka studiów I stopnia Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie studentka studiów II 

stopnia na Akademii Sztuki w Szczecinie. Autorka siedmiu 

książek, w tym czterech wydanych. Są to: trzytomowy cykl 

fantasy, w którego skład wchodzą powieści pt. "Dziedzictwo 

Agwatronu", "Dziedzictwo Agwatronu - Sztylet Krwistej 

Władczyni" i "Dziedzictwo Agwatronu: Tajemnica Morza 

Egnero" oraz powieść historyczna "Zapomniani Bohaterowie 

Powojennej Polski".  

Jej drugą pasją, którą nieustannie rozwija jest animacja poklatkowa z wykorzystaniem plasteliny. 

Do tej pory, dzięki swoim filmom, zdobyła kilka nagród i wyróżnień, również na 

międzynarodowych festiwalach i konkursach; ostatnio, w grudniu 2016r., zajęła I miejsce a 

kategorii "AMATORZY" podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 

ŻUBROFFKA w Białymstoku. Swoją przyszłość chce związać zarówno  

z animacją, jak i książkami. 


