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Piątek  :  

16.Oficjalne otwarcie Falkonu 2009

17.00 Powiedz mi,   skąd  jesteś,  a powiem ci...  

Milena  Wójtowicz

Co  ma  geografia  do  nepotyzmu,   a  wyznanie  do bankowości? Czym Ślązak różni 
się od Lubelaka? Czyli o tym,  jak otoczenie kształtuje ludzkie postawy,  poglądy i 
działania.

18.00 Najciekawsze eksperymenty psychologiczne

Marcin Przybyłek

Twórca   sagi   o   gamedeku,    opowie   o   najciekawszych  eksperymentach 
psychologicznych,   które  pokazują,  często ku zaskoczeniu samych badaczy,  jaką 
istotą,  w - nomen omen  -  istocie,   jest  człowiek.

19.00 Od  Apeninów do Pirenejów

dr  Andrzej Zimniak

Od czasu do czasu trzeba podładować akumulatory,   a najlepszym  sposobem  - 
przynajmniej  dla mnie  -  jest podróżowanie.  W tym roku wybrałem się do Kalabrii, 
gdzie  morze  jest  krystalicznie  czyste,   na  nocnym horyzoncie  widać  erupcje 
wulkanu  Stromboli,   a  w lesistych górach mafia  załatwia  swoje porachunki.  Do 
domu wróciłem  tylko  po  to,   żeby  się przepakować,   a  potem wyruszyłem w 
Pireneje.   Szczyty  tych  rozległych  i majestatycznych gór pokryte są wiecznym 
śniegiem,   a  ich  zbocza  pokrywają  zarośla  kwitnących  na  czerwono  azalii.   W 
Hiszpanii góry są dla ludzi,  więc na wysokość 2500 m można wygodnie...  wjechać 
dżipem,   z  czego skwapliwie  skorzystałem,   i  do czego Was będę namawiał. 
Zapraszam na pokaz  zdjęć  z  autorskim komentarzem.  

20.00 Aerodyna i latająca maszyna parowa - Polacy u progu ery awiacji

Andrzej Pilipiuk

W XIX wieku  podejmowano  polskie  próby  podboju przestworzy.   W  niektórych 
przypadkach   pomysły  naszych   przodków   były   kuriozalne,    w   innych   o 
dziesięciolecia wyprzedzały wynalazki obcych.



21.00 Panel:  Wszczepko  wraca  do  gwiazd  pod  flagą biało-czerwoną

Rafał Kosik,  Paweł Majka,   Andrzej Miszczak,  Jakub Nowak,  Cezary Zbierzchowski

Czy  mamy  do  czynienia   z  renesansem  twardszej fantastyki  wśród polskich 
autorów? Czy  Jacek Dukaj,  chodzący w morfie strategosa i kratistosa polskiej hard 
s-f,   poprowadzi   legion   wiernych  wojowników   słowa   pisanego,    którzy 
zaprzysięgają   lojalność   na   sam  Jego  widok?   Czy   uznanie   dla   "Światów 
Dantego"  Ani Kańtoch,   "Harpunników"  Andrzeja    Miszczaka,  "Ekumenizmu" 
Kuby  Nowaka  i  "Kameleona"  Rafała Kosika  to  tylko  jednorazowy  incydent czy 
zapowiedź zmiany w preferencjach  czytelniczych?

Sobota

10.00 Jak zdobyto dziki Księżyc

Piotr  W.  Cholewa & Michał Cholewa

Kilka  miesięcy  temu  minęła  40  rocznica  pierwszego lądowania  człowieka  na 
innym  ciele  niebieskim  niż Ziemia.   Przypadkiem  był  to  Księżyc,   zatem  warto 
przypomnieć,  jak do tego doszło,  kto się z kim ścigał i w jaki sposób,  a także 
czemu wygrał ten co wygrał.  Oraz o innych osiągnięciach obu  stron.

11.00 Przepraszam najmocniej,  ale wgryzł mi się pan w nogę,  czyli cała 
prawda o kanibalizmie

Jakub Ćwiek

12.00 Magazyn Science Fiction,  Fantasy  i Horror

Rafał Dębski

Spotkanie  z  pisarzem  oraz  redaktorem  naczelnym znanego  i  cenionego pisma 
literackiego.

13.00 Słowiańska  Apokalipsa

Witold  Jabłoński

O  zagładzie  rodzimej  kultury,   zniszczonej  przez  inwazję  głosicieli   "radosnej 
nowiny",   czyli  opowieść  o  księciu Mazowszan,   Miecławie  i  księciu  z  rodu 
Piasta,  Kazimierzu Karolu,  zwanym także Odnowicielem (choć winien  się  zwać 
Niszczycielem).   Zarazem  zapowiedź nowej powieści pt.   (roboczym)  "Słowo  i 
miecz". 



14.00 Czysta  fantastyka  zamiast  historii:   Wiktor Suworow

Grzegorz  Wiśniewski

Przez  całe  dekady  jedynym  obowiązującym wyjaśnieniem klęski Armii Czerwonej 
latem 1941 roku była  teza  o  miłującym  pokój  Związku  Radzieckim zdradziecko 
zaskoczonym atakiem  III Rzeszy.  Po upadku ZSRR wahadło  interpretacji ochoczo 
wychyliło  się w przeciwną  stronę  -  za  sprawą  publikacji  Wiktora Suworowa to 
ZSRR  stał  się  pierwotną  przyczyną  całego  zła,    jakie  zaistniało  na  świecie  po 
zakończeniu  I  wojny światowej.   Wszyscy się  dowiedzieli,    jak to  latem 1941 
radzieccy   generałowie   nie   zdążyli   wyprowadzić  miażdżącego   uderzenia   na 
hitlerowskie  Niemcy  -  i dlatego  Armia  Czerwona  poniosła  olbrzymie straty. 
Obecnie jest już jasne,  że  i pierwsza,   i druga wersja historii to czystej  wody 
fantastyka,   której  nie  powstydziliby  się Guy N.  Smith,  Lucyna Pęciak czy Edward 
Wiekiera.  Co zostanie udowodnione.

15.00 Mechanizmy obrony osobowości

Marcin Przybyłek

Mówi  się  o  nich  „kłamstwa,   które  pozwalają  żyć”.   Czy  i  jak   sami   siebie 
oszukujemy,  po co,  dlaczego,  co dzięki temu zyskujemy,  a co tracimy? Na te 
pytania postara się odpowiedzieć  twórca  sagi o  gamedeku.

16.00 Największe mistyfikacje XIX wieku

Krzysztof Piskorski

Kolonizacja   nieistniejącej   krainy,    ludzie-nietoperze   z  księżyca,    australijski 
rzeźnik,    który  został   angielskim hrabią,   rzekome zwycięstwo Napoleona pod 
Waterloo,  cudowne  lekarstwa  na  wszystkie  choroby  -  i  wiele innych.   Krzysztof 
Piskorski   przedstawia   słuchaczom  najciekawsze   szwindle  oraz   fałszerstwa 
dziewiętnastego wieku.

17.00 Farlandia,  czyli L'Autre Monde

Maja  Lidia Kossakowska

Poddani  królowej  Mab.   Kto  mieszka  pod  pagórkiem elfów?  Jak  schwytać 
prawdziwą  wróżkę?  Kim  byli Fomorianie?  Puki,   hoby,   pixie,   banshee,   kelpie  i 
fairie,  czyli mieszkańcy  Farlandii.  Mit  arturiański  jakiego  nie znacie.   Nieco  o 
Cath  Paluc  i  Cwn  Annwn,   czyli demonicznym  kocie  i  walijskim  piekielnym 
psie,   co murawą porasta.  Witajcie w L'Autre Monde,  czyli krótki przewodnik po 
krainie Fairie.



18.00 Czy Ted musi  zamienić  się  w  żelka  i  czy  gry wideo opowiadają 
historie?

dr Paweł  Frelik

O  sporze między  ludologami  i narratologami,  o wartości opowieści w grach wideo i 
o tym czy gry mogą stać się następcami  (ale nie  zastępcami) prozy.  

Uroczysta Gala Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego

19.15 Powitanie przybyłych,  prezentacja Nagrody

19.30 Koncert zespołu ČAČI VORBA – cz.  1

19.45 Ogłoszenie laureatów,  wręczenie nagród,  odczytanie fragmentów dzieł

20.15 Koncert zespołu ČAČI VORBA - cz.  2

20.30 Dyskusja z udziałem laureatów i  jurorów  Nagrody „Co nowego w polskiej 
fantastyce”

21.30 Występ kabaretu Stonka Ziemniaczana Pasiasty Dywersant

23.00 Pokaz Mody Gotyckiej

Pełni  mrocznej  i  nieopisanej  głębi modelki  i  modele  wystąpią  wprzeglądzie 
strojów  pełnych  falban,   tiulu,   koronek  i nieprzeniknionej czerni.    Oprawa 
wizualno  -  muzyczna  dostarczy   Wam   niesamowitych   wrażeń.    Estetyka 
NIGHTMARE w pełnej krasie... 

24.00 Tort Na Dziesięciolecie Falkonu

Uczcijcie  z nami 10  lata Falkonu!

Niedziela

10.00 Spot o gamedeku

Marcin Przybyłek

Jeśli chcesz zobaczyć,  jak według animatorów wygląda Warsaw  City  i  jak  może 
zainspirować  jeden  dobry obraz,   jeśli  interesuje  Cię  dobra  muzyka  i  wysokiej 
jakości animacja,  przyjdź na pokaz spotu promującego sagę o gamedeku.  Marcin 
Przybyłek,  reżyser i okrutny nadzorca  projektu,   opowie  jak  film  był  tworzony, 
nie pomijając  opisu  ani  jednej  drastycznej  (i  opartej  na faktach)  sytuacji...



11.00 Fantastyczne  spadochroniarstwo

Magdalena Kozak

Trochę  teorii,   trochę  praktyki.   Mnóstwo  emocji  i świetna  atmosfera.  

12.00 Ars amandi czyli  jak kochali Sarmaci

Anna Brzezińska

Czego panu bratu w łożnicy czynić nie wypadało.  Kim byli pomocnicy małżeństwa. 
Jak królowa Polski została "wiborną  kurwą".    Czym  Sarmata  ratował w  sypialni 
zwątlałe  siły.   Jaka  była  idealna  żona.   Jak  czarowano  z miłości  -  i  truto  na 
potęgę.  W  czym  jest  białogłowa podobna  do  ryby.   Jak  panowie  szlachta 
przyjmowali włoską  pornografię  i  co wypisywali w obscenicznych fraszkach  poeci 
baroku  -  o  tym wszystkim  będziemy rozmawiać  na  spotkaniu  o  sarmackiej 
sztuce kochania.

13.00 Smoki  i  ich geneza w  filmie  i  literaturze

Katarzyna  'Kiriana' Suś

Czym  właściwie  są  Smoki?  Przerośnięte  gady,   czy  może  zwierzęta   bardziej 
mistyczne?  Od  wieków  ludzkość zadaje sobie te pytania.  Co ciekawe na przełomie 
wieków pojawiły  się różne wizerunki  tych  stworzeń.   Obecne praktycznie  pod 
każdą  szerokością geograficzną posiadają  wiele  wcieleń.   Przyjrzymy  się  zatem 
zestawieniu  mitu  z  jego  literacko  -  filmowym wizerunkiem.  

14.00 Najeźdźcy w królestwie kości 

Agnieszka  'Ignite' Hałas

Prelekcja   popularnonaukowa   o   kościach   i   przerzutowaniu  nowotworów  do 
szkieletu.

15.00 Spotkanie z organizatorem - LSF  'Cytadela Syriusza’

Chcesz  spotkać  się z  twórcami Falkonów,  Dragonów,  LDF-ów,  Nejiro czy Dni 
Jakuba Wędrowycza? Pragniesz wstąpić do klubu fantastyki albo dowiedzieć się o nim 
więcej?  Interesuje  Cię,   jak  zrobić  duży  konwent fantastyczny?  A  może  po 
prostu  wpadł  Ci  w  oko któryś/aś  z  organizatorów/organizatorek?  Przyjdź, będzie 
fajnie.  

16.00 Oficjalne zakończenie Falkonu 2009


