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Sala konferencyjna

Otwarcie Festiwalu

12.00–13.00

Otwarcie wystawy prac nagrodzonych 
w konkursie i uroczyste wręczenie nagród 
laureatom VI edycji konkursu „Epizody 
z najnowszej historii Polski w komiksie”

O pracy nad komiksem o rotmistrzu 
Witoldzie Pileckim

13.00–13.30 

Witold Tkaczyk opowiada o pracy nad komik-
sem o rotmistrzu Witoldzie Pileckim, drugim 
z cyklu o żołnierzach niezłomnych („wyklętych”)

Seria „Wilcze tropy”

13.30–14.00

Scenarzysta Sławomir Zajączkowski 
i rysownik Krzysztof Wyrzykowski roz-
mawiają o autorskiej serii „Wilcze tropy” 
wydanej przez Oddział IPN w Warszawie

„Skarb”

14.00–14.30

Scenarzysta Bartosz Sztybor i rysownik Paweł 
Wojciechowicz przedstawiają swój komiks 
„Skarb” wydany przez Oddział IPN we Wrocławiu 

Komiksy Zygmunta Similaka

14.30–15.00

Robert Zaremba prezentuje nowe wydania 
komiksów biograficznych Zygmunta Similaka: 
„Historie okupacyjne” (okres II WŚ) oraz „W cieniu 
gwiazdy” (wczesne lata stalinizmu w Polsce).

O Antku Srebrnym i jego przygodach

15.30–16.00

Hubert Ronek o serii „Antek Srebrny” 
w rozmowie z Marcinem Andrysem 

Sala edukacyjna 
Zajęcia warsztatowe „Rysujemy historię”

Zajęcia warsztatowe, podczas których spróbujemy 
wspólnymi siłami za pomocą komiksu opowie-
dzieć krótką scenę – stworzyć planszę profesjo-
nalnego komiksu. Każdy będzie mógł zobaczyć 
na żywo, jak to się robi i wziąć udział w pracy, 
rysując lub wymyślając scenariusz i dialogi  
– prowadzi Hubert Ronek, rysownik, autor 
wielu komiksów, w tym serii „Antek Srebrny”. 

 13.00–14.00

I grupa – laureaci 6 edycji konkursu „Epizody 
z najnowszej historii Polski w komiksie”

14.15–15.15

II grupa – uczniowie z XLII LO im. W. Andersa

czytelnia

Zajęcia warsztatowe „Rysujemy historię”

Zajęcia, podczas których spróbujemy poznać 
komiks od strony warsztatu. Przyjrzeć się bliżej 
temu, jak powstaje, od czego należy zacząć 
i na czym się skupić. A z racji tego, że komiks 
to przede wszystkim bohaterowie, właśnie 
na nich się skupimy. Wspólnymi siłami spróbu-
jemy stworzyć postać oraz zastanowimy się, jak 
ją rysować, by tchnąć w nią nieco życia. Każdy 
będzie mógł zobaczyć na żywo, jak to się robi, 
rysując razem z prowadzącym, lub wymyślając 
swojego własnego bohatera. – prowadzi Niko-
dem Cabała – rysownik, autor wielu komiksów.

13.00–14.00

III grupa – uczniowie z Technikum Kinematogra-
ficzno-Komputerowego im. K. Kieślowskiego

14.15–15.15

IV grupa – uczniowie Gimnazjum nr 4  
przy ZS w Legionowie

Program i organizacja Festiwalu: Anna Klimowicz.  
Logo Festiwalu: Krzysztof Wyrzykowski.

Komiks o polskim pilocie 
z 304. Dywizjonu Bombowego

16.30–17.00 

Marcin Opiłowski prezentuje najnowsze plansze 
z przygotowywanego komiksu o polskim pilocie 
z 304. Dywizjonu Bombowego, latającego 
z misjami bojowymi nad terytorium okupo-
wanej Europy w czasie II wojny światowej

Sala wyStawowa 
Wystawy dostępne dla gości do 20.00

Od 11.30 

Wystawa prac laureatów VI edycji ogólno-
polskiego konkursu pod patronatem ministra 
edukacji narodowej „Epizody z najnowszej 
historii Polski  w komiksie” – 54 najlepsze prace.

Wystawa plansz z komiksu ,,Śmiertelna misja 
rotmistrza Pileckiego”, wyd. ZIN ZIN PRESS

Zagraj w „Misia Wojtka”

13.00–15.00

Edukacyjna gra planszowa „Miś Wojtek” 
w dużym i małym formacie dla chętnych.

O tym, jak tworzy się historyczne gry planszowe 
opowiadają i zasady gry wyjaśniają: Karol Madaj 
oraz Łukasz Pogoda, pracownicy BEN IPN

Konkursy komiksowe

13.15–13.45

Konkursy komiksowe z nagrodami dla 
małych i dużych prowadzi Marcin Andrys

Hol

Stoiska z komiksami

12.00–17.30

Do kupienia publikacje wydawnictw:

ll Prószyński i S-ka
ll Zin Zin Press
ll Kameleon. Robert Zaręba
ll Wyd. Niezależne Marcina Opiłowskiego
ll Instytut Pamięci Narodowej

Gratis: Komiksy Wojskowego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita

Indywidualne spotkania  
z twórcami i autografy

ll Nikodem Cabała
ll Hubert Ronek
ll Bartosz Sztybor
ll Witold Tkaczyk
ll Paweł Wojciechowicz
ll Krzysztof Wyrzykowski
ll Sławomir Zajączkowski
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