
 

 

Mały jubileusz, czyli pięć edycji konkursu „Poznań Fantastyczny” 

 

 

Konkurs zrodził się z niedosytu – wrażenia, że tyle fantastycznych wydarzeń 

literackich odbywa się w Polsce, a jednak z jakiegoś powodu omijają one Poznań. 

Czy w mieście Przemysła naprawdę nie ma miejsca na fantastykę? Może 

uporządkowane, twardo stąpające po ziemi miasto, kolebka pracy organicznej nie 

nadaje się na arenę fantastycznych opowieści... 

Kilka lat temu postanowiliśmy to sprawdzić i ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs 

na opowiadanie fantastyczne, którego akcja toczy się w Poznaniu. Byliśmy bardzo 

ciekawi, ilu autorów spróbuje połączyć literacko Poznań i fantastykę. Liczba 

przesłanych utworów nas zaskoczyła, nie sądziliśmy, że znajdzie się aż tylu chętnych 

twórców z całego kraju, a nawet rodaków mieszkających za granicą. Nie tylko wybrali 

oni Poznań na miejsce akcji, ale też dojrzeli i opisali drzemiący w naszym mieście 

potencjał fantastyki, ukryty w jego historii i teraźniejszości. Okrąglak, zamek cesarski, 

fontanna na placu Wolności, ratusz z koziołkami, zabytki judaizmu, obiekty militarne, 

sakralne i inne miejsca, które bardzo nam, mieszkańcom, spowszedniały,  

a oddziałują na wyobraźnię autorów. Fantasty, science fiction, horror, postapo – 

wszystkie gatunki fantastyki pojawiały się w tych minionych pięciu edycjach 

konkursu. Pisali dla nas autorzy początkujący oraz cieszący się sporym dorobkiem 

twórczym. Dla jednych była to jednorazowa przygoda, inni piszą i publikują dalej. Ale 

wszyscy laureaci pięciu edycji już zapisali się trwale w literaturze fantastycznej, 

wszyscy są dla nas honorowymi mieszkańcami Poznania Fantastycznego – miasta 

wyobraźni, a niekiedy miasta dwa zero czy antymiasta, czasami ośrodka ze 

zjawiskiem paralaksy i nie zawsze z drogą wolną.  

  



Z okazji wydania jubileuszowego, piątego, tomu antologii z serii „Poznań fantastyczny” 

przypominamy nazwiska autorów – laureatów konkursów, których opowiadania zostały 

opublikowane w poprzednich czterech książkach:  

 

2013 r. Miasto wyobraźni  

Adam Kubacki, Zagłada ulicy Wyobraźni 

Jakub Biernacki, Nieporadne świecidełko 

Jędrzej Burszta, Miastośnienie 

Monika Rebizant-Siwiło, Ludgarda 

Andrzej Sikorski, Zamurowani od północy 

Michał Krupski, Zdarzenie w Lunecie Aster 

Waldemar Konieczny, Śmierć pana 

Prezesa 

Wojciech Kulawski, Formagedon 

Marta Zucker, Jutro… 

 

2014 r. Miasto dwa zero 

Grzegorz Piórkowski, Architekt 

Michał Sobkowiak, Wielkimi krokami 

Klaudyna Bajkowska, Skutki braku 

teleportera 

Jakub Baranek, Twierdza Maius 

Anna Rosner, W piksel mnie cmoknij 

Michał Wrzodak, I może jeszcze stolicę… 

Michał Rybiński, Instrukcja numer 9 

Jakub Góralczyk, Zmiana warty 

 

2015 r. Miejska paralaksa 

Tomasz Golis, Funkcja Rorschacha 

Sławomir Stawny, Kino zmienionych 

wspomnień 

Bartłomiej Grubich, Biegacz 

Justyna Świerczewska, Paralaksa 

wolności 

Radosław Dąbrowski, Bezużyteczni 

Anna Rosner, Autoportret 

Marta Zucker, Zero stopni 

Wojciech Kowalski, Noc nad Wartą 

Mikołaj Maria Manicki, Oksydante i 

ptaszek 

Jacek Weichert, Przeszłość jest i dziś, i te 

dziś dalej 

Konrad Knapek, Transkrypt 

Patryk Kulawiecki, Spójrz 

Dominik Flaszyński, Portal 

 

2016 r. Antymiasto 

Patryk Młynek, Modlitwa za Pojzn 

Dariusz Słowik, Megamagistrat 

Jacek Weichert, Jezioro Niepamięć 

Marcin Jaraczewski, Karol równoległy 

Dawid Szymański, Święty Marcin 

Konrad Knapek, Uściski ze szponów 

Negatywnej Przestrzeni 

Bartłomiej Lewandowski, Uprawa 

Damian Filipkowski, Śmierć nie śpi 

Grzegorz Żak, Bogojowisko 

Sylwia Finklińska, Synmiasto 

Agnieszka Sawicz, Fotoplastykon 

Magdalena Filipiak, Siewcy 

Krzysztof Witkowski, Trzynaście 

przestrzeni Poznania 

Sylwia Soszyńska, Wzniosłe Miasto 

 

Okładki i grafiki wykonywali dla nas:  

Daniel Grzeszkiewicz, black gear, Paweł Zych i Mariusz Kula. 


