
godz. MAIN Scena Panelowa 1 – art room Panelowa 2 – różności Panelowa 3 – azjatycki kącik Panelowa 4 – M&A room godz. Anime24 Liyue – Project Genshin – prelekcyjna Fundacja Nami Touhou Room godz.
Izakaya Yaki Kingu 居酒屋やきキング

(godziny otwarcia 10:00-22:00)

15
Fotografia cosplayowa – podstawy pozowania do postaci 

damskich (Carmen photo – cosplay, Kaori CosplayArt)

Animacje, które można pomylić z anime – kiedy zachód 

inspiruje się Japonią (Krzysztof Pielaszek)

Japońskie święto zmarłych – zdobienie lampionów (limit 

miejsc: 20) (Probe Pracownia Artystyczna)
15 Co jest nie tak z Marvel Cinematic Universe (UWO) 15

16
Jak stworzyć komiks, wydać go i sprawić żeby ktoś go 

przeczytał (kekube)

Kryzys na dwóch ziemiach, czyli lore Valoranta 

(Radiants' Range)
Podstawy historii Japonii (Aldar) 16 Bleach – seria upada po raz tysięczny (UWO) Mój pierwszy cosplay (Vivid) 16

17 przerwa techniczna
Dyniowe przygody z papierem – warsztaty (limit miejsc:12) 

(forgotten)

Kulisy pracy w redakcji Konwentów Południowych 

(Waldemar "Torao" Krasnodębski)
17

Ukryte złoto świata mangi – Dlaczego warto sięgnąć po 

Golden Kamuy (Lanszaft)
Jak przygotować się do sesji zdjęciowej? (Vivid)

Jak speedrunować drzewko technologiczne – Honzuki no 

Gekokujou (Darya)
Czym jest Touhou Project? (Critz) 17

18 Kawaii potwory – warsztaty kreatywne (MiShiGo)
Jak zostać autorem, czyli 10 porad dla początkujących 

pisarzy (Alex Walendziuk (Freivena))
18 Grupki cosplayowe – jak to działa? (Tul) Komediowe Openingi i Endingi (Żaku)

Touhou Spell Bubble – rytmiczny bubble shooter (Bosman 

Biotref)
18

19
Fotografia cosplayowa dla początkujących – plenery i 

lokalizacje (Carmen photo – cosplay)

Związki między postaciami z punktu widzenia profesjonalnej 

autorki (Weronika Dobrzyniecka)

Kwaidan – japońska historia z dreszczykiem (Krzysztof 

Pielaszek)
Co to za seiyuu? (Maiika) 19 Genshin – jak grać i wygrać (Gabe) Memy i stereotypy z Gensokyo (Franzyd) 19

20
Zazen – medytacja zen (20:30) 

(Mnich Buddyjski Czcigodny Kanzen)

Gry bijatyki i jak być w nie dobrym (i nie cierpieć) (Johnny, 

Yamato_Edge)

Lepsze niż książka? Dlaczego warto grać w visual novelki 

(Outsider – Golden Weebs)
Wiedzówka z Naruto (WiDim) 20 Kim jestem? Genshinowe kalambury (Yumiko, Inuu)

Muzyczny quiz Kahoot! z Touhou i Vocaloidów 

(Uso, Sakasama)
20

21
Zazen – medytacja zen (21:00) 

(Mnich Buddyjski Czcigodny Kanzen)
Kelner, w moim fantasy jest parodia! (Elemental) Wydarzenia kpopowe 2022 (Mlem Crew)

Dubbing anime – dobre, złe i dlaczego (BartG – Golden 

Weebs)
21 Pojedynek unikania pocisków w Touhou ⑨ (Chlebek) 21

22 Youkai – japońskie istoty nadnaturalne (Aldar)
Legenda o Hortum, czyli jak zrobić animację bez budżetu 

(Chuumoon)
22 Mężczyzno, wybieram cię! Przegląd gier otome (Tora)

Vocaloidy: wynalazek dla muzyków bez talentu do śpiewania 

(Uso, Sakasama)
22

23 23
Nie, ja wcale nie jestem furasem – ale czy na pewno? 

(Lanszaft, Tora)
Kpopowa screenówka (Shizuru) 23 Konsolówka (przerwa 2:00-8:00)

0 Kadrowanie w mangach dla początkujących (Krakers) 0 0

1 Jak nie robić adaptacji (UWO) Iaido – sztuka dobywania miecza (Krakers) 1 Touhou Karaoke Party (Remil) 1

2 Seiyuu – celebryci świata anime (Maiika) Czy Lupin III najlepszy? (Kamisa) 2 Konkurs Mundurkowy (Żaku)
Otchłań absurdu i Touhou memów na Niconico i Youtube 

(Uso, Sakasama)
2

3 Anime Karuta (Maiika) 3 3

4 Opening Quiz – Kazoo Edition (Iguana) 4 4

5 5 5

6 6 6

7 Rozpoznaj anime po pierwszych sekundach (4Lajf) 7 7

8 Wiedzówka ze SK8: The Infinity (Xell) 8 8

9 9
Największy egoista zgarnia wszystko! Dlaczego warto 

sięgnąć po Blue Lock? (Tora)
Najlepsze anime i mangi z kotami (Shizuru) Wolne granie w Touhou 9

10 próba milky way heroes
Pisanie opowiadań dla początkujących 

(Anna Zborowska)
Kimona we współczesnej Japonii (Kaori CosplayArt) 10 Konwentowe ABC (Duo) Zrób własnego primogema! (Lifyen) Kpopowy konkurs muzyczny (Shizuru) 10 Lisia Nora - DDR  (przerwa 2:00-10:00)

11 próba b1 Cosplay na świecie (Shappi) Herbaciane podstawy (Kinga) 11 O początkach Państwa Japońskiego (Matsu)
Genshin po chińsku – co nas omija przez niedokładne 

tłumaczenia i chińską cenzurę (Anju)

Pogadanka o Honeyworks! Dla początkujących i nie tylko… 

(Ercia)
11 16:00-17:00 DDR – Moje pierwsze kroki na macie

12
Konkursy cosplayowe 101, czyli jak się do nich przygotować 

(Angelika "Endzii" Kula)

Lolita fashion, czyli jak być księżniczką 

(Reosia, Luxie, Niko)
日本の話をしよう – pogadajmy o Japonii (Yuuya) 12 Japonia i Korea – trudne sąsiedztwo (Matsu) Fotografia Cosplayowa – czy sprzęt ma znaczenie? (Gabe) Konkurs OP/ED z josei i shoujo! 

♡

 (Ercia) Czym jest Touhou Project? (Critz) 12

13
Zajęcia z języka japońskiego dla początkujących (Takeshi 

Yokota)
13

Jak zbudowany jest świat Genshina – co nieco o tworzeniu 

gier komputerowych (Anju)
Dziewczyny potwory, czyli youkai w Touhou (Critz) 13

14
Warsztaty kaligrafii japońskiej – Twoje imię po japońsku 

(Takeshi Yokota)
14

Streamowanie – zabawa, praca i stres. Jak budować kanał i 

nie oszaleć (Gabe)
Elektronika w cosplayach i propach (Pawełr98) 14

15 przerwa techniczna Mój pierwszy tatuaż (Fukari)
Buddyzm i Zen – co to jest? 

(Mnich Buddyjski Czcigodny Kanzen)
15 Podstawy robienia biżuterii (Amai) 15

16 Występ FocusON Crew (16:30-17:15) Zawód: Tatuator  (Fukari)
Świątynie w Japonii 

(Mnich Buddyjski Czcigodny Kanzen)
16

Święta w Teyvacie, czyli warsztaty z dekorowania 

Genshinowych bombek (Yoshi)
16 Ekipa Dźwięcznego Woksela  (24h/do ostatniego gracza)

17 Występ B1/Wonderz! (17:30-18:30)
PROJECT: League – Wioski konwentowe od kuchni, czyli jak 

stworzyć udaną wystawę eventową (Kanto Cosplay)

Haruki Murakami i jego oniryczny świat, czyli o sukcesie 

najpopularniejszego japońskiego pisarza (Anna Zborowska)
17 Samiec beta – przegląd bohaterów anime (UWO)

Cosplay w ogniu – zasady pracy z ogniem i pierwsza pomoc na 

konwencie oczami strażaka cosplayera (Sokka)
Mroczna strona kpopu (i Korei Południowej) (Shizuru) 17

18 przerwa techniczna Retro mangi na rynku polskim (Krzysztof Pielaszek) Popkultura okresu Edo (Aldar) 18 Anime nie tak dobre jak pamiętacie (UWO) Mafia genshinowa (Amai) Przegląd nowych mang na polskim rynku (Darya) 18

19
Elvira – Mistress of the Dark: o miłości tak zaraźliwej, że 

uratowała horror (Krzysztof Pielaszek)

Malarstwo gestu – suibokuga (limit miejsc: 25) (Probe 

Pracownia Artystyczna)

Nauka w anime – jak jest przedstawiana? (Glockens – 

Golden Weebs)
19

Gatunki i circle muzyczne z Touhou Project 

(Remil, Chlebek)
19

20 Wampirza Eurowizja, czyli panel o Visual Prison (Merile, Xell) 20 Touhou Hijacks in the Outside World (Franzyd) 20

21 Występ Milky Way Heroes (20:30-21:30) 21 Wiedzówka z Boku no Hero Academia (Ercia)
Machine Learning Waifu diffusion: Wygeneruj własną waifu 

(Remil, Bosman Biotref)
21

22 22
Elektronika artystyczno-praktyczna – Bad Apple na 

oscyloskopie (Pawełr98)
22

23 23 Groove Coaster – diabelski młyn japońskich nut (Laraff) 23 Gamesroom (przerwa 2:00-10:00)

0 Japoński slang internetowy (Maiika) 0 0

1 Fuzja Pokémon (toke)
Vaporwave: hipnagogiczna nostalgia muzyczno-wizualna 

(Maryushi-san)
1 1

2
Poważna dyskusja o zodiakach – narzędzie czy bzdura? 

(Elemental)
Rozpoznaj anime po teledysku (Iguana) 2

Otchłań absurdu i Touhou memów na Niconico i YouTube 

(Uso, Sakasama)
2

3
Produkcje Pixara – pogadajmy o animacji zachodniej 

(Krakers)

Na skróty w animacji, czyli jak oszczędzić czas i pieniądze, 

żeby widz nie zauważył (Chuumoon)
Instrumentalne anipiosenki (4Lajf) 3 3

4 4 4

5 5 5

6 Końca nie widać – odgadnij zakończenie (Poki) 6 6

7 Co słychać w Shounen Jumpie (Krakers) 7 7

8 Literatura japońska a Bungou Stray Dogs (Xell) Usiądź i posłuchaj – muzyczna podróż po Japonii (Matsu) Gintama to życie, Gintama to miłość (Kamisa) 8 8 Ultrastar T.A.  (od 10:00 do ostatniego gracza)

9 Wiedzówka z danmei (Xell) Tour de Shinto (Matsu)
Jaka to idolka? Czyli czy rozpoznasz swoją ulubioną 

śpiewającą dziewczynkę (Seiko)
9 Wolne granie w Touhou 9 16:00-17:00 DDR – Moje pierwsze kroki na macie

10 Przyjdź, porysuj, zapytaj (Krakers, Poki)
Polonia 1, Polsat I RTL 7 – kiedy nie było streamingu 

(Krzysztof Pielaszek)
Język japoński: jak zacząć, i co dalej (Owoc)

Rozpoznaj anime po jedzeniu 

(Donatsu, Glockens – Golden Weebs)
10 10

11
Polskie seriale fantasy z lat 90

(Waldemar "Torao" Krasnodębski)
Wiedzówka z japońskich mitów i stworów (Aldar) 11 Dlaczego NIE warto robić konwentów? (Duo) Jestem Qiqi. Jestem zombie. (Vivid) Screenówka geograficzna (Darya) 11

12 Luźny przegląd anime na M (Maiika, Maryushi-san) 12 Genshinowa screenówka (Vivid)
Boomerskie anime, o których prawdopodobnie nie 

słyszałeś(aś) (xandros)
Przedwieczne boginie – Lunarianie w Touhou (Simonninja) 12

13 Mamo, chcę zostać cosplayerem! (Shappi) Co jeść w Japonii? (Kinga)
CLAMP i basta! Mangowy kwartet, którego nie wypada nie 

znać (Krzysztof Pielaszek)
13 Uszyj swojego slime'a (Amai) 13

14 14 Fandomowe przepychanki (Duo) Milionerzy – edycja genshinowa (Vris) 14 Inazuma - Project Genshin - wioska

AnimeCon Halloween 2022 AnimeCon Halloween 2022 AnimeCon Halloween 2022

Kryminalne akta Azji 

(Crouleek)

Dyskusja nt. wydawnictw mangowych i light novelek w 

Polsce (Glockens, Aoibara, Outsider, BartG – Golden Weebs)

Jak Przetrwać Apokalipsę Zombie? 

(Neron)

Młodzieżowy slasher w grze – analiza Until Dawn i The 

Quarry 

(LinaSakura, Atram)

Wprowadzenie do świata Fate 

(Reel)

Wielki turniej wiedzy z mangi i anime One Piece (Waldemar 

"Torao" Krasnodębski)

Historia i przyszłość wydawania anime na polskim rynku 

(Krzysztof Pielaszek, Owoc)

WEBTOON może i darmowy, ale nie najlepszy – o platformie 

i jej kontrowersjach 

(Aoibara – Golden Weebs)

Hipnotyzujące mikrofony i co musisz o nich wiedzieć (toke)

Azjatyckie K I N O dla fanów mangi i anime 

(yabai, Yune)

Wiedzówka Rytmikowo-Zręcznościowa 

(Ekipa Dźwięcznego Woksela)

Screenówka z anime!

(Noxx)
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BLACKPINK - Pink Venom – warsztaty choreografii kpopowej 

(15:30-17:30) 

(Mlem Crew)

Stray Kids - Case 143 – warsztaty choreografii kpopowej 

(18:00-20:00) 

(FocusON)

Aidoru? Nani sore? Idolki, idole – kim w sumie są? (Milky 

Way Heroes)

O tym, jak faceci się stroją, czyli visual kei dla mniej i bardziej 

kumatych 

(Marta, Julia)

Fanfiction – jak stworzyć dobrą historię w istniejącym 

uniwersum 

(Weronika Dobrzyniecka)

Przegląd azjatyckich zespołów metalowych 

(π.rar)

Chibi rysowanki z pogadanką – warsztaty 

(Reosia)

Szyj z Kaori – cosplayowe szycie dla początkujących 

(Kaori CosplayArt)

Tajniki sesji cosplay okiem fotografa – dla cosplayerów i 

fotografów 

(Anna "Por" Bylica)

Domowe fotostudio, czyli jak zrobić coś ekstra niewielkim 

kosztem (Anna "Por" Bylica)

Wiedzówka genshinowa 

(WiDim)

Konkurs Cosplay 

(19:00-20:30)

Multimedialno-wiedzowy konkurs Castlevaniowy (Aldar)

Fandom anime, a napisanie i wydanie książki w tych 

klimatach 

(Wojciech Smoła)

Rzeczywistość kontra Fate (Reel)
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Techniki charakteryzacji – od postarzania do tkania zarostów 

(Sakura "Moe Moe Rebelion")

Twoja pierwsza peruka – warsztaty stylizacji dla 

początkujących (limit miejsc: 8) 

(Ako Cosplay)

próba cosplay + runda jury

Makijaż SFX – zrób się na potwora 

(Sakura "Moe Moe Rebelion")

Digital art is hard – jak zostać cyfrowym rysownikiem (Poki)

Social media w cosplayu (Kanto Cosplay)

Strrrraszne historie – warsztat graficznych opowieści 

(MiShiGo)

Stwórz sobie przyjaciela – warsztaty szycia (limit miejsc:8) 

(forgotten)

Stwórz swojego potworka! Warsztaty tkaninowo-kreatywne 

(Sadako)

Co w cosplayu piszczy? Krótki poradnik „jak w cosplay” 

(Rylaike)

Powrót na Pandorę (Bubblecosplay.tea)

Gra o konwent, czyli będę robił i grał w grę (MiShiGo)

Cyberpunkowa dystopia oczami transhumanisty (Neron)

YOASOBI – Twórczość niesamowitego superduo muzycznego 

(Paikyappu)

Screenówka kalendarzowa z anime 

(Heddo)

Ślepe kalambury (Andrzej)

Popularne anime bieżącego roku 

(Owoc)

Ślepe Openingi (Żaku, Heddo)

One Piece Night 

(Duo)

Być bohaterem w trakcie wojny – panel o Boku No Hero 

Academia (Tora)

Dark Souls – EZ gierka dla dzieciaczków 

(UWO)

M&A – hobby na całe życie? 

(Duo)

Dyskogenshin 

(Project Genshin)

Ciekawy tytuł 

(Duo)

Spotkanie z improwizacją teatralną 

(UWO)

Co skrywa Teyvat? Głębsze spojrzenie w lore Genshina 

(Tora)

Japoński XX wiek – od imperium do dnia dzisiejszego 

(Matsu)

Leśna Dama [Sesja RPG] 

(Sadako)

Jak było w gangu? Panel o Tokyo Revengers (Lanszaft, Tora)

Samurajowie i bushi – historia japońskich wojowników 

(Matsu)

Przygoda na Nieznanych Lądach [Sesja RPG] (Sadako)

Panel o seinenach 

(Duo)

Nie samą Japonią czytelnik żyje – o komiksie w Azji (Duo)

19:00 

左に注意！ – Hidari ni chuui, czytaj: czui ^__^ (Yaki Kingu)
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Japonia w czasie korony oczami Yaki Kingu – z północy na 

południe i z powrotem w 2021-22 (Yaki Kingu)
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1 12:00

日本の秋の楽しみ方 – Nihon no aki no tanoshimikata

 – Jak się rozkoszować japońską jesienią! (Yaki Kingu)

Anime Kalambury (Żaku)

Touhou PC98 – 16-bitowe początki Gensokyo (Wensomt)

Przegląd anime muzycznych 

(Darya, Ercia)
Wolne granie w Touhou
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Wielka wojna o tytuł królowej monster girls 

(Laraff, Simonninja)

Konkurs Anime Tabu 

(Andrzej)

Rap w japonii (Ercia)

Z jakiego to anime? OPED Edition 

(Xandros)

Konkurs: anime 2021-22 

(Darya, Owoc)

Jak prowadzić sesje storytellingowe w fantastycznych 

światach 

(Simonninja)

Wolne granie w Touhou

Projekcja animacji Touhou (Niektóry)

Turniej bijatyki Touhou 

(Akameliusz)

Karcianka Touhou Danmaku!! – mafia w stylu moe (Artred)

Czy HoYoverse chce, żebyśmy dalej grali w Genshina? (Żaku)

przerwa techniczna

17:00-20:00

Turniej StepMania

piątek: 15:00-21:00 | sobota: 9:00 - 22:30 | niedziela: 10:00 - 15:00

daily questy ♥ minigierki ♥ ścianki fotograficzne

17:00-20:00

Turniej StepMania
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21:00-22:30

Turniej Chunithm (poziom średniozaawansowany) (EDW)

22:30-0:00

Turniej Chunithm (poziom zaawansowany) (EDW)
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12:00

Turniej gry Century: Korzenny szlak

17:00

Turniej gry Tabu

21:00

Turniej gry Star Realms

19:00-21:00

Turniej Mortal Kombat „Test Your Luck”
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14:00-16:00

Turniej Super Smash Bros. Ultimate

16:00-18:00

Turniej Tekken 7
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1 11:00-13:00

Turniej Timberman VS

Milionerzy – edycja genshinowa (Vris)

Kpop Super Quiz (Mlem Crew)

Zgadnij muzykę z anime (Iguana)

Być najsilniejszym, czyli mangi i anime o sztukach walki 

(Outsider – Golden Weebs)

Grupki idolkowo-cosplayowe od podstaw 

(Milky Way Heroes)

Rozpoznaj anime po obrazkach wygenerowanych przez AI 

(π.rar, yabai)


