
 

ABSTRAKTY 
 

Sesja I 

Magia vs nauka – przenikanie się wątków magicznych i naukowych w literaturze 

 

Nauka jak magia. Epistemologiczne konsekwencje świata przedstawionego „Welcome to 

Night Vale” 

Aldona Kobus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Joanna Olbryś, Uniwersytet Warszawski 

 

Celem referatu jest zaprezentowanie specyfiki budowy świata przedstawionego w serii radiowej „Welcome 

to Night Vale” poprzez zwrócenie uwagi na koegzystencję magii i nauki w jego ramach. Podjęta zostanie 

próba odniesienia ontologii świata przedstawionego do możliwej do rozwinięcia w jego ramach 

epistemologii, tj. zarysowania konsekwencji poznawczych koegzystencji i współzależności magii i nauki, 

jaka pojawia się w serii, aż do momentu, w którym niemożliwe staje się wyznaczenie jednoznacznej granicy 

pomiędzy nimi. 

 

Magia a nauka w uniwersum J. R. R. Tolkiena oraz interpretacja Kiryła Jeskowa 

Nikodem Bernaciak, Uniwersytet Warszawski 

 

Celem referatu jest porównanie wzajemnych zależności między magią, nauką i technologią w uniwersum J. 

R. R. Tolkiena na podstawie dzieł samego autora (oraz ich wykładni autentycznej zawartej w „Listach”) oraz 

„heterodoksyjnej” interpretacji autorstwa Kiryła Jeśkowa (m.in. „Ostatni powiernik Pierścienia”). Tolkien 

ograniczał używanie magii poprzez swoich bohaterów do absolutnego minimum, zarówno podmiotowo 

(„moc wrodzona, której nie mają lub nie mogą uzyskać ludzie jako tacy”), jak i przedmiotowo (definiując 

np. magię Istarich jako „podtrzymywanie na duchu oraz pobudzanie wrodzonych mocy”, magię elfów jako 



„Sztukę wyzwoloną z wielu jej ludzkich ograniczeń […] zgodność wizji i wytworu”, podczas gdy magia 

Nieprzyjaciela to „wszelkie użycie zewnętrznych planów czy urządzeń [aparatury] w miejsce rozwijania 

wrodzonych wewnętrznych mocy czy talentów”) a także rozróżniając magię od goecji („obie strony używają 

obu, lecz powodowane innymi motywami”). U Jeśkowa magii również używają obie strony – Biała Rada 

oraz Kapituła Nazgûli. Jednak moc tej pierwszej służy także do sztucznego podtrzymywania, a zarazem 

zatrzymywania w miejscu ładu zastanego, na przekór siłom „postępu”. Z tolkienowską definicją magii 

koresponduje natomiast artykuł Rosjanina pt. „Nasza odpowiedź Fukuyamie”, wedle którego magia to 

„metoda bezpośredniego oddziaływania przy pomocy obiektów informacyjnych na obiekty materialne” – a 

więc pomijająca aspekt doskonalenia się w sztuce. Nauka wg Tolkiena to właśnie kunszt (jego patronem jest 

Aulë, który „lubi rozdawać, nie gromadzi swoich wyrobów”), jedna z wielu form rozwoju. Uosobieniem 

czystej nauki (przyrodniczej) jest np. Tom Bombadil, przeciwstawiany praktycznym Entianom (których 

patronką jest Yavanna). Ludzie uciekli przed Ciemnością na Zachód także po to, aby – w odróżnieniu od 

elfów – rozszerzać swoją „wiedzę o prawdzie i naturze Świata”. W Númenorze „nabrali wielkiej biegłości w 

różnych rzemiosłach”. Jeśkow jako miasto „niekończących się dysput o nauce, poezji, budowie świata, i 

znowu o nauce” postrzega Barad-dûr. Nauka i technologia są jedynymi i koniecznymi następcami magii, 

która prędzej czy później się wyczerpie. Na oba punkty widzenia wpływ miały życiorysy i poglądy autorów, 

co nie pozostaje bez znaczenia dla zaprezentowanych wizji magii, nauki i technologii. 

 

Koegzystencja magii i nauki w Uniwersum "Diuny" F. Herberta 

Anita Miszczyk, Uniwersytet Warszawski 

 

Tematem referatu będzie cykl „Kroniki Diuny” Franka Herberta oraz powieści dotyczących stworzonego 

przez niego uniwersum. Autorka przedstawi zarys epopei, a także istniejące w tym świecie odmienne rasy, 

organizacje oraz sposób, w jaki przedstawiono istoty posługujące się pewnego rodzaju magią, która nią do 

końca nie jest, ludzkie komputery oraz wskrzeszanych zmarłych oraz występujące między nimi zależności i 

relacje. 

  

Sesja II 

Postaci fantastyczne/Motywy literackie 

 

Ewolucja postrzegania wojny i wojskowości w literaturze fantasy 

Michał Górny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

 

Tematyka wojskowa towarzyszyła literaturze fantasy od samego początku istnienia, stając się istotnym i 

często nierozerwalnym elementem. Wojna towarzyszyła Conanowi, nawiedziła Śródziemie, a współcześnie 

stała się dużą przeszkodą dla Vuko z serii Jarosława Grzędowicza. Na przestrzeni dekad koncepcja wojny i 

militariów ulegała jednak ewolucji i przemianie. Możemy wyróżnić kilka głównych nurtów oraz gros 



pomniejszych. Jednym z najstarszych stylów była wojna przedstawiona jako element powieści "High 

Fantasy" w stylu "Magii i Miecza”. Często była jedynie tłem, natomiast gdy stawała na pierwszym planie, 

przedstawiana była w sposób nierealistyczny, niejako bez emocji. Mimo zazwyczaj quasi średniowiecznego 

świata, była ona uwspółcześniana - współczesny łańcuch dowodzenia i stopnie wojskowe oraz pełna 

absurdów jak np. skórzane mundury, walki pikami w ciasnych tunelach etc.  Brakowało przedstawień bitew, 

a jeżeli były, to pokazywane były w sposób uproszczony. Niejako obok istniało przedstawienie wojny, które 

można określić "stylem tolkienowskim". Wojna istnieje, i jest pewnym istotnym elementem fabuły, często 

nawet autor opisuje monumentalne bitwy w stylu Bitwy o Helmowy Jar. Od strony technicznej, autor unika 

zazwyczaj posługiwania się terminologią wojskową, na rzecz dokładnych opisów starć. Pojawia się szeroki 

wachlarz uzbrojenia. Autorom zazwyczaj udaje się unikać absurdów oraz nadmiernego "kombinowania" w 

zakresie militariów. W latach 80 i 90 wykształciły się ponadto dwa dodatkowe style - styl realistyczny, oraz 

późniejszy hiperrealistyczny. Ten pierwszy jest dobrze reprezentowany przez serię "Wiedźmin" Andrzeja 

Sapkowskiego oraz większość przedstawicieli polskiej sceny fantasy.  Oba style po za naśladowaniem 

średniowiecznych (czy innych epok) metod wojowania, charakteryzują się emocjonalnym przedstawieniem 

poszczególnych aspektów wojennych. Bitwy są krwawe i brutalne, zaś często cała stylistyka przywodzi na 

myśl styl "dark fantasy". Styl hiperrealistyczny jest zaś reprezentowany w literaturze fantasy rzadko, 

zazwyczaj gdy autor osadza akcję w konkretnym wycinku przeszłości, dodając elementy magiczne i 

nadnaturalne. Doskonałym przedstawicielem tego stylu jest trylogia "Boży Bojownicy" Andrzeja 

Sapkowskiego. 

 

Żydowska fantastyka XIX wieku i obecność Golema we współczesnej popkulturze – 

zarys problematyki 

Patrycja Wołyńczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

 

Wystąpienie obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: 

1) Istota człowieczeństwa w kulturze i tradycji judaistycznej - czym różni się człowiek od golema? 

2) Zarys historii o Golemie na podstawie Talmudu Babilońskiego i powieści Gustava Meyrinka "Golem" z 

1915 roku. 

3) Postać Golema w fantastycznym filmie Paula Wegenera z 1920 roku. 

4) Modyfikacje golema w serialu "Supernatural". 

5) Golem w polskiej fantastyce na przykładzie powieści Andrzeja Pilipiuka. 

6) Żydowska zjawa w muzyce na przykładzie utworu polskiej grupy Exodus i amerykańskiej Fantomas. 

 

Teorie źródeł magii w literaturze polskiej i zagranicznej 

Marcin Karwowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

 

Autor przytoczy teorie źródeł magii pojawiające się w polskiej i zagranicznej literaturze fantasy. Wyjaśni, 

skąd, zdaniem autorów analizowanej literatury, może pochodzić energia magiczna, jak można ją zdobyć i 



wydobyć. Niezbędny okaże się podział istot magicznych, celem omówienia poszczególnych rodzajów i 

źródeł magii. Zastosowana metoda krytycznej analizy literatury pozwoli na zaprezentowanie głównych 

bohaterów powieści fantasy i szczegółowe opisanie magii, którą się posługują. Autor wskaże też różnice 

pomiędzy interpretacją magii przez różnych powieściopisarzy. 

 

Taniec Odyna i Siwy. Nordycko-słowiańska geneza fantastycznego świata Geralta z Rivii w 

prozie Andrzeja Sapkowskiego 

Monika Zagórska, Uniwersytet Rzeszowski 

 

Celem referatu jest określenie roli, jaką zajmują kultura słowiańska i nordycka w świecie przedstawionym 

Andrzeja Sapkowskiego. Referat jest próbą polemiki z powszechnie panującym przekonaniem, iż to Północ 

stanowi główną inspirację dla współczesnej fantastyki. Szczegółowej analizie poddany został bestiariusz 

wraz z pogańskimi wierzeniami, a także mitologię skandynawską. Na ich podstawie dokonano identyfikacji 

takich elementów magicznych, ściśle związanych z Wiedźminem, jak: eliksiry, wiedźmińskie miecze czy 

rola, jaką w utworze pełnią czarodzieje. Referat jest również próbą ustalenia źródła nazewnictwa krain z 

punktu widzenia onomastyki. W wyniku tych badań ustalono, że to właśnie elementy kultury słowiańskiej 

odegrały dominującą rolę w kreowaniu świata magicznego w „Sadze o Wiedźminie”. Ponadto ukazuje ona 

bogactwo wyobraźni naszych przodków, której relikt stanowią m. in. powieści fantastyczne. 

 

O upiorach, strzygach, wampirach, wilkołakach i czarownicach 

Anna Owsińska, Uniwersytet Jagielloński 

 

Celem referatu jest przybliżenie powstania powyższych nazw, określających różne zjawy i straszydła w 

naszej świadomości kulturowej w Polsce. Najpierw więc przybliżona zostanie postać „upiorów”, o których 

można było przeczytać w słowniku wileńskim już w 1861 roku i „strzyg”, które historycznie istnieją 

najdłużej w naszym języku. Do zobrazowania strzyg i upiorów, posłużono się ich charakterystykami w 

powieściach poetyckich i dramatach z epoki romantyzmu, w których często wykorzystywano elementy 

fantastyki; spróbuje się również odpowiedzieć na pytania - dlaczego ówcześni twórcy właśnie w ten sposób 

wyobrażali sobie te zjawy oraz co było przyczyną takiej popularności duchów i straszydeł w literaturze 

romantyzmu. W referacie omówi się również zagadnienie popularności wampirów wcześniej i współcześnie, 

jak również spróbować wytłumaczyć powiązania między „byciem wampirem” a porfirą, oraz między 

„byciem wilkołakiem” a hipertrichozą. Na sam koniec zostaną zdementowane różne, funkcjonujące 

wcześniej mity dotyczące czarownic (głównie te związane z paktem z Szatanem opisane obszernie w 

Malleus Maleficarum) jak i współcześnie oraz odpowiedzieć na pytanie - jaki związek z lataniem czarownic 

na miotłach ma atropina i ekskrementy ropuchy.   

 

 

 



Sesja III 

Jeden świat/Jedno uniwersum/Jeden krąg kulturowy 

 

Polesia czar, czyli naturalna magia Kresów w opowiadaniach Wacława Kostek-Biernackiego 

dr Adam Podlewski 

 

Wacław Kostek-Biernacki jest znany w historiografii oraz zbiorowej pamięci głownie przez pryzmat swojej 

czarnej legendy - udziału w Procesach Brzeskich oraz domniemanej współodpowiedzialności za 

prześladowanie działaczy opozycji w Miejscu Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Czasem jest też 

wspominana (i różnie oceniania) jego działalność urzędnicza, jako wojewody poleskiego. Jednakże nie dość 

uwagi poświecono twórczości literackiej Kostka, zwłaszcza opowiadaniom, pisanym w latach dwudziestych. 

Autor "Strasznego gościa" opisał w nich magiczną krainę poleskich bagien i przedstawił niepokojącą wizję 

świata, przeciwstawiającą fascynującą (ale i straszną) magię Kresów stechnicyzowanej i bezdusznej 

cywilizacji, zarówno Drugiej Rzeczpospolitej, jak i Związku Radzieckiego. 

 

Krótki poradnik jak robić rzeczy słowami w powieściach Christophera Paoliniego i Cornelii 

Funke 

Magdalena Łokieć, Uniwersytet Warszawski 

 

W referacie omówiona zostanie kreacyjna moc słowa w literaturze fantastycznej. Ponieważ byłby to jednak 

temat niezwykle obszerny, poruszona zostanie klasycznie rozumiana magia - a zwłaszcza jej emanacja w 

postaci zaklęć, której moc performatywna jest oczywista i dosyć prosta. Interesujące są dwa szczególne 

przypadki: Pradawna Mowa pojawiająca się w "Eragonie" Christophera Paoliniego oraz postać 

Czarodziejskiego Języka z trylogii o Atramentowym Świecie autorstwa Cornelii Funke. W referacie wskaże 

się na szczególny sposób, w który słowa bohaterów wspomnianych powieści działają, a do analizy użyte 

będą kategorie performatywu Austina. 

 

"W Tainaronie wiele rzeczy wygląda inaczej niż u nas…" – odległa rzeczywistość stworzona 

przez Lenę Krohn 

Ewelina Bator, Uniwersytet Warszawski 

 

Tainaron to miasto w odległej krainie, gdzieś, może się wydawać, w odległej rzeczywistości. Główna 

bohaterka powieści pragnie, by Tainaron stał się jej nowym domem. Najpierw jednak musi poznać panujące 

tu zwyczaje, nauczyć się, jak funkcjonować w tainarońskim społeczeństwie. Miasto bowiem przypomina 

wciąż zmieniający się, tętniący życiem ul. Mieszkańcy (często z pozoru) nie mają w sobie wiele z człowieka. 

W Tainaronie łatwiej spotkać Królową Trzmieli, zapracowanego chrząszcza czy pędzącą na oślep do światła 

ćmę niż jakąkolwiek postać znaną głównej bohaterce z jej "poprzedniego" świata. Możemy odnieść 



wrażenie, że bohaterka staje się etnologiem badającym zwyczaje panujące w mieście. Powieść fińskiej 

autorki, Leeny Krohn, to historia niecodzienna, to książka, która nie wpisuje się w kanony współczesnej 

fantastyki, a jednak autorka zabiera nas w nowy, niepoznany, odległy, fantastyczny świat, którego 

mieszkańcy i ich problemy stają się nam bliższe niż mogłoby się to wydawać. 

 

Świadomość zaklęta w formie. Wokół strony językowej "Linii oporu" Jacka Dukaja 

Tomasz Królak, Uniwersytet Warszawski 

 

"Linia oporu" to minipowieść science-fiction Jacka Dukaja wydana w zbiorze "Król bólu" z roku 2010. 

Przedstawia ona wizję człowieka niedalekiej przyszłości - niemal już zupełnie uwolnionego od ograniczeń 

biologii i własnej konstrukcji umysłowej, zdolnego do tworzenia dowolnych wirtualnych światów, 

przekształcania swojego ciała i dowolnego manipulowania własnymi odczuciami, wspomnieniami i 

przekonaniami. Dukaj zadaje w niej pytania o to, jak taka sytuacja może wpłynąć na umysł, tożsamość, 

podmiotowość i wolę człowieka. W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się na tym, jak kwestie te 

rozgrywane są przez autora na płaszczyźnie formy literackiej i języka. Pokażę, jak Dukaj wykorzystuje 

rozliczne środki językowe - m.in. przeplatanie strumienia świadomości i bardziej tradycyjnej narracji, 

specyficzną formę zapisu, stylizację językową, neologizmy - dla pokazania sposobu myślenia i odczuwania 

świata (a właściwie światów)  przez jego bohatera. Z tych rozwiązań formalnych wyłania się specyficzna 

wizja świadomości i podmiotowości człowieka przyszłości, podtrzymująca i uzupełniająca rozważania 

obecne w warstwie treściowej. 

 

Od pustynnych dżinnów do zielonych ludzików - literatura fantastyczna arabsko-

muzułmańskiego kręgu kulturowego 

Blanka Katarzyna Dżugaj, Uniwersytet Warszawski 

 

Literatura fantastyczna to wciąż marginalne zjawisko w literackim dorobku krajów arabsko-muzułmańskich. 

Fani tego gatunku czytają głównie przekłady powieści europejskich i amerykańskich, brakuje natomiast 

rodzimych autorów. Taka sytuacja może dziwić, bowiem kultura arabsko-muzułmańska dała światu jedno z 

najlepszych dzieł fantastycznych jaką jest „Księga Tysiąca i Jednej Nocy”. W dużej mierze wynika to z 

panującej w większości krajów arabsko-muzułmańskich ortodoksji religijnej, zakazującej niektórych pozycji 

z tego gatunku. Najlepiej sytuacja wygląda w Egipcie, zwłaszcza po tzw. Arabskiej Wiośnie, oraz Kuwejcie.  

Arabscy autorzy literatury fantastycznej w ciekawy sposób łączą tradycyjne wierzenia swojej kultury, 

jeszcze z czasów przed islamem, ze zdobyczami nauki. Na kartach ich powieści hulają pustynne dżinny i 

ifrity, znane Arabom jeszcze z okresu tzw. dżahilijji, a więc niewiedzy przed objawieniem Proroka 

Mahometa. Przykładem są powieści "Tron Półksiężyca" Saladina Ahmeda i "HWJN" Yassera Bahjata i 

Ibrahima Abbasa. Równie dobrze jednak czują się tam przybysze z kosmosu jak w powieści "Ajwan" Noury 

al Noman. W literaturze fantastycznej pojawiają się także wątki religijne, wykorzystujące najważniejsze 

dogmaty islamu, co świetnie obrazuje kultowy już komiks "The 99". Jego nastoletni bohaterowie walczą ze 



złem wyposażeni w moce związane z dziewięćdziesięcioma dziewięcioma imionami muzułmańskiego Boga. 

Arabscy pisarze coraz chętniej sięgają również po tematy związane z problemami społecznymi, chociażby 

nierównością społeczną czy fundamentalizmem religijnym.  Arabsko-muzułmańską literaturę, głównie dzięki 

pisarzom arabskiego pochodzenia tworzącym na Zachodzie, zaczyna już poznawać świat. Warto przybliżyć 

ją także polskiemu czytelnikowi. 

 

Sesja IV 

Jak badać fantastykę? Nieoczywiste metody 

 

Zrozumieć Tolkienowską magię: ucieleśniając zaklęcia 

Jan Lech, Uniwersytet Warszawski 

 

Tolkienowska magia, zarówno na poziomie literackim, jak i symbolicznym, oferuje refleksję, której brakuje 

współczesnej antropologii religii. Refleksję nad tym, czym jest magia w odniesieniu nie do religii, jak to 

miało miejsce do tej pory, ale w kontekście parającego się czarami ciała. Takie podejście do tekstu 

stanowiącego podstawy nowoczesnej literatury fantasy pozwoli dostrzec, przy inspiracji filozofią Maurice'a 

Merleau-Ponty'ego, w jaki sposób klasycznie definiowana magia - jako narzędzie do manipulacji 

przedmiotem sacrum (Czarnecki, Frazer i inni) - nie przystaje do natury magii w rozumieniu J. R. R. 

Tolkiena. Aby to wykazać, przytoczę fragmenty dzieł brytyjskiego pisarza, aby następnie zestawić je z 

doświadczeniem magii, którego byłem świadkiem w trakcie badań terenowych na Podolu, a ostatecznie 

zanurzyć w poznającym, reprezentującym ciele. 

 

Queverton – Letnia Szkoła Magii; fantastyczne widowiska totalne 

Michał Bajerski, Uniwersytet Warszawski 

 

W wystąpieniu autor podejmie się próby zrozumienia zjawiska, jakimi są tematyczne młodzieżowe kolonie 

dla fanów fantasy, w oparciu o „Letnią Szkołę Magii” i „Szkołę Czarodziejów Queverton”, gdzie prowadził 

badania. Niewątpliwie można mówić o pewnej kulturze wielbicieli fantastyki; jednak specyficzna 

społeczność i kody kulturowe, które wytworzyły się wśród miłośników Harry’ego Pottera wybierających 

taką formę wypoczynku, pozwala w lepszym stopniu zrozumieć, po co dzieci i młodzież sięgają po 

fantastykę, a także co fantastyka im daje. Głównymi problemami badawczymi, są: jak można inkorporować 

fantastykę, by ta żyła w naszej codzienności i jaki jest sens takiego działania? Z pewnością można mówić o 

takich koloniach jak o pewnych systemach – ich poszczególne elementy posiadają różnorodne funkcje, łączą 

je związki, a jako całość uzyskują nowy sens. Stąd wystąpienie będzie podzielone na parę części. W 

pierwszej z nich autor zajmie się analizą gry w rozumieniu Caillois i Huzingi, by zestawić ją z 

funkcjonowaniem „szkół magii”. Wykaże, jak wiele elementów nieustannej gry i widowiska występuje w 

omawianych zjawiskach i jakie niesie to konsekwencje dla uczestników. Ważnym wątkiem w tej części 

będzie kategoria „fikcyjności” gry – wszak to także temat ważny i kontrowersyjny, szczególnie wśród wielu 



osób niezajmujących się fantastyką. Co powstrzymuje dzieci przed wyskoczeniem przez okno na miotle? 

Ważnym kategoriami opisu będą, paradoksalnie, przenikające się ludus i paidia. Autor wskaże, gdzie można 

odnaleźć elementy agon, illinx, alea i mimicry, które wyznaczają w dużej mierze charakter obozu dla fanów 

fantastyki i wypełniają definicję gry. Osobny temat będzie stanowić analiza czasu i miejsca kolonii i czasu i 

miejsca w rozumieniu uczestników, jako elementów, których rozumienie jest niemal podstawową dla każdej 

kultury. Autor pokaże, że fantastyczne kolonie mogą stanowić dla uczestników „czas święta”, w czasie 

którego zawieszeniu ulegają racjonalne prawa rządzące czasem i miejscem. Kolejną częścią wystąpienia 

będzie przedstawienie odrębnych wzorców kultury i norm postępowania, a także rytuałów i ceremoniałów w 

oparciu o ważne przedmiotowo teksty takich autorów jak Buchnowski, Turner czy Duvignaud. Dzięki temu 

zostanie pokazany nie tylko charakter „gry” obozów, ale nada się mu szerszą kategorię: kultury. Pokazane 

zostanie, jak fantastyka ukształtowała społeczność i co społeczność może czerpać. Jednocześnie ukazane 

zostanie, jak przy pomocy form właściwych dla dziedzin fantastyki (RPG, LARP), można prowadzić proces 

dydaktyczny. Zwieńczeniem wystąpienia i przejściem do nadrzędnej kategorii, będzie część poświęcona 

wpływowi kolonii na osobę – indywidualność – młodego człowieka. Między innymi dzięki zebranemu 

wywiadowi ukazane zostanie, w jaki sposób uczestnictwo w tak specyficznej kulturze i formie wypoczynku 

zarazem, wpływ na repertuar zachowań i osobowość człowieka. Od „magicznego” imienia po modelowanie i 

heurystyki poznawcze, aż do Goffmanowskiej kategorii teatru, wskaże, w jaki sposób „Szkoła Magii” może 

wpłynąć na uczestnika. Wszystko po to, by wykazać, że fantastyka u źródeł i fantastyka w działaniu może w 

znaczącym stopniu rezonować w wielu obszarach – tak kultury, tłumu i indywidualności. Autor pokaże 

korzyści płynące z sięgania do „magiczności” dla wychowania i wzmacniania pasji. Właśnie dlatego, że 

„krainy fantasy nie są krainami nierzeczywistymi”, a „krainami, które można wcielić w nasz świat”, co 

przynosi tylko korzyści. 

 

Zombie w prawdziwym świecie czyli kilka słów o niezwykłych mikroorganizmach 

Kamil Filip Trzebuniak, Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne "Symbioza" 

 

Popularny obraz zombie, który znamy z filmów i książek to nieumarli jedzący mózgi i zarażający innych 

przez ugryzienie. Oczywiście jest to jedynie wyobraźnia scenarzystów i reżyserów, jednak istnieją pewne 

organizmy, które zachowują się w podobny sposób. Podczas tego krótkiego wykładu opowiem o 

mikroorganizmach odżywiających się ludzką tkanką mózgową, pasożytach mogących wpływać na 

zachowanie gospodarza oraz bezkręgowcach będących w stanie przetrwać nawet w najbardziej 

ekstremalnych warunkach. 

 

Geologia a klimat - mapa Świata Dysku Terry'ego Pratchetta 

Aleksandra Polakiewicz, Uniwersytet Warszawski 

 

Tematem referatu jest rola uwarunkowań geologicznych i ich wpływu na klimat w kreowaniu przestrzeni 

światów fantastycznych na przykładzie Świata Dysku, miejsca akcji słynnej serii powieści fantastycznych 



napisanych przez Terry'ego Pratchetta. Omówiona zostanie mapa Świata Dysku, stworzona przez rysownika 

na podstawie wskazówek autora oraz klimatologa. Położenie różnych formacji geologicznych, takich jak 

łańcuchy górskie czy akweny, zostanie poddane analizie i krytycznej ocenie. 


