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POZNAŃ GAME ARENA 2007 
24-25 (sobota, niedziela) listopada 2007 
 
Poznań Game Arena - Targi Rozrywki i Multimediów   
 
Największe w Polsce wydarzenie dla młodych ludzi 
prezentujące atrakcyjny i róŜnorodny sposób spędzania 
wolnego czasu – od gier komputerowych, poprzez gry 
towarzyskie na sportach ekstremalnych kończąc. Z 
roku na rok coraz większe. Z roku na rok z coraz 
większą liczbą atrakcji. 
 
Dzięki PGA młodzi ludzie poszerzają swoje zainteresowania, uczą się pracy 
zespołowej, strategii działania, rywalizacji, logicznego myślenia. Poznają swoje 
moŜliwości i atuty, a nawet odnajdują pasje na całe Ŝycie. Integrują się z ludźmi 
posiadającymi podobne zainteresowania. 
 
Pokazy i turnieje z cennymi nagrodami przyciągają grono najlepszych graczy. 
Amatorzy próbują swoich sił w otwartych konkursach, a osoby poszukujące ciekawej 
rozrywki zdobywają nową wiedzę i umiejętności.  
 
W czasie PGA liderzy rynku – producenci i dystrybutorzy - prezentują swoje 
najnowsze gry i osiągnięcia techniczne, a kluby i stowarzyszenia organizują pokazy, 
konkursy i prelekcje prezentujące ich pasje.  
 
W tym roku setki atrakcji podzielono na trzy areny: 
 

• DIGITAL ARENA - arena poświęcona  rozrywce multimedialnej, grom 
komputerowym i nowoczesnym technologiom 

• FANTAZY ARENA  – miejsce dla miłośników gier karcianych, figurkowych, 
planszowych, pasjonatów szachów i brydŜa oraz spotkanie miłośników 
literatury fantasy, 

• PAINTBALL ARENA - arena dla miłośników sportów ekstremalnych, na której 
w tym roku będzie królował paintball. 

 

 



 

 3 

 

WaŜne informacje : 
 
 TERMIN 
 
24-25 listopada 2007  
 

• sobota 10:00-20:00  
• niedziela 10:00-18:00 

 

WSTĘP: 
 

• 9 zł – grupowy (grupy szkolne 
od 25 osób) 

• 13 zł – jednodniowy 
• 20 zł – karnet dwudniowy

 
  
 MIEJSCE:   
 
Pawilony: 1, 15B, 15C 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 
 
 
 
 
 
Najbardziej wyczekiwana produkcja RPG tego roku na świecie na 
PGA w Poznaniu!!!  
 
Pierwszy otwarty publiczny pokaz gry WIED ŹMIN! 
 

Kultowa postać polskiej i światowej fantastyki, bohater 
prozy Andrzeja Sapkowskiego ma juŜ 20 lat. W tym 
czasie stał się bohaterem ksiąŜek, komiksu i filmu.  
26 października 2007  przyszedł czas na premier ę gry 
komputerowej . Prace nad nią rozpoczęły się juŜ w 2001 
roku. Wydawca – firma CD Projekt, zaangaŜowała 
doskonałą druŜynę do jej tworzenia. Nazwiska Andrzej 
Sapkowski, Tomasz Bagiński, zespół Vader i firma 
ATARI oraz ponad 20 milionów złotych budŜetu robią 
wraŜenie.  Jeszcze przed oficjalną premierą gra 
otrzymała prestiŜowy tytuł „Najlepszej gry RPG” według 
Gaming Excellence, na targach E3.  

 

Akcja gry toczy się w świecie wykreowanym przez 
Andrzeja Sapkowskiego. Twórcy starali się wiernie oddać mroczny, magiczny, a przy tym 
zabawny klimat. Zaletą gry są nie tylko walki, grafika i klimat, ale równieŜ  sama fabuła,  
połączona ze świetną muzyką i ciekawymi filmikami. Przerywniki filmowe przygotował 
Tomasz Bagiński, autor nominowanej do Oskara „Katedry”. Specjalny utwór promujący grę 
nagrał olsztyński zespół death metalowy – Vader.    
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A jak si ę prezentuje cało ść…. 

Będzie się moŜna o tym przekonać w czasie trwania PGA 
w dniach 24-25 listopada na terenach Międzynarodowych 
Targów Poznańskich w czasie pierwszego publicznego 
pokazu  tej, od dawna oczekiwanej, gry komputerowej. 
KaŜdy będzie mógł zmierzyć się z przeciwnościami 
stającymi na drodze tytułowego bohatera. 

Na PGA będzie miała miejsce równieŜ prezentacja 
przygodowej gry karcianej WIED ŹMIN- przygotowanej 
przez Kuźnię Gier. Gra ta jest elementem towarzyszącym 
grze komputerowej. Na stoisku firmy BART planowane są 
spotkania z jej twórcami. 
 
Paintball na PGA 2007  
 
Na poprzedniej edycji PGA paintball pokazany był razem z 
szeregiem innych sportów ekstremalnych. W tym roku 
Paintball Arena wraca do swoje pierwotnej formuły - na 
potrzeby wyłącznie tego właśnie sportu wyodrębniona 
zostanie cała jedna hala. Partnerem PGA w organizacji 
wszystkiego co związane z paintballem będzie tradycyjnie 
juŜ Fanatix (www.fanatix.pl) – najlepszy organizator 
turniejów paintballowych w Polsce.  
 
Podczas Poznań Game Arena zostanie rozegrany między 
innymi turniej ligi PPLH (liga druŜyn 3-osobowych). DruŜyny rozpoczynają grę z baz na 
przeciwległych końcach pola. Cel jest jeden: "zerwać" flagę z bazy przeciwnika i przenieść ją 
do bezpiecznie do własnej. KaŜdy zawodnik na jedną rozgrywkę moŜe zuŜyć około 200 
kulek. Od ligi PPLH większość druŜyn rozpoczynają swoją speedballową, ligową karierę. 
 
Paintball Arena tworzona jest przede wszystkim z myślą o przyszłych adeptach tego sportu.  
Imprezę realizujemy wg. sprawdzonego juŜ hasła - kaŜdy moŜe wejść do akcji. Wchodzisz ? 
 
Po pierwsze, spróbuj: na przekonanych będzie czekać strzelnica paintballowa oraz pole dla 
rozgrywek dla publiczności. 
 
Po drugie, sprawdź: zaintrygowane osoby będą miały moŜliwość obejrzenia sprzętu 
paintballowego, m.in. na stoisku organizatora paintballowych zmagań - firmy Fanatix z 
Poznania.  
 
Po trzecie, zobacz: zwiedzający będą mieli moŜliwość podpatrzenia zapaleńców w akcji w 
trakcie ligowych zmagań.  
 
Jeśli paintball cię intryguje lub ciekawi, jeśli szukasz okazji, Ŝeby zacząć swoją przygodę ze 
sportem - wybierz się na Poznan Game Arena 2007 do Poznania. 
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NOS Project  
 
Jedną  z niew ątpliwych atrakcji targów b ędzie wyj ątkowy pokaz robota NOS. 
Specjalnie dla Was sprowadza go na targi jeden ze s ponsorów imprezy – firma AMD. 
Czym jest NOS? Przede wszystkim absolutnie wyj ątkowym poł ączeniem komputera z 
robotem. Co potrafi NOS? Praktycznie wszystko. Dlac zego? Oto krótka 
charakterystyka…  
 
Nos to wielofunkcyjny, samobieŜny komputer wyposaŜony w hybrydowy system chłodzenia, 
kompletny zestaw audio oraz dyskotekową wytwornicę dymu. Ponadto posiada dwa monitory 
19 calowe oraz jeden 17, które powodują, iŜ jego wygląd zewnętrzny jest bardzo atrakcyjny. 
Komputer wyposaŜony jest w równieŜ w cztery silniki, które sprawiają, iŜ NOS nie potrzebuje 
Ŝadnego zasilania zewnętrznego! Twórcy postarali się, aby wszystkie podzespoły były 
najwyŜszej klasy, dlatego teŜ w jego skład wchodzą części takich firm jak AMD, Creative, D-
Link, Blaupunkt, GoodRam oraz oprogramowanie Microsoft. Robot dzięki wcześniej 
wspomnianej wytwornicy dymu oraz rurze wydechowej, z której w czasie pracy wydobywa 
się płomień, robi niesamowite wraŜenie. 
 
Specyfikacja : 

• 4 Akumulatory (65+45+90+170 Ah)  
• Przetwornica Napięcia 1KW  
• 4 Silniki 24V 250W  
• 500W wytwornica dymu  
• 2 x 1KG butle z gazem  
• 30cm subwoofer Blaupunkt GTw 1200  
• 4 x Blaupunkt 16,5cm 200W  
• 4 x Blaupunkt 13cm 180W  
• wzmacniacz Blaupunkt GTA 280  
• wzmacniacz Blaupunkt GTA 480  

 
Komputer : 

• Athlon X2 5200+  
• ASUS M2R32-MVP  
• 2x GoodRam 2048 MB DDR2 800Mhz  
• Crossfire Radeon HD2900XT  
• Hitachi 80GB  
• zasilacz TOP POWER 650W  
• LCD 2x 19" + "15" ASUS  
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Kultowa posta ć światowego gameing’u - Johnathan „Fatal1ty”  
Wendel na PGA  
 
 
Na zaproszenie firmy Creative w czasie trwania tego rocznej PGA pojawi si ę 
gwiazda światowego  gameing’u  Johnathan (Fatal1ty) Wendel!! ! Fatal1ty dla 
gier komputerowych jest tym kim Pele dla piłki no Ŝnej, a Elvis Presley dla 
muzyki.  
 
 

Fatal1ty  ma 26 lat, a na koncie juŜ ponad pół miliona 
dolarów wygranych w setkach turniejów 
komputerowych. Jest profesjonalnym graczem 
komputerowym i zarazem  najbardziej znanym 
zawodnikiem naszego globu. KtóŜ z Was nie chciałby 
zarabiać takich pieniędzy za samą grę na komputerze ?!  
Nie mówiąc juŜ o tantiemach z kontraktów 
reklamowych. Fatal1ty firmuje swoim pseudonimem 
najlepsze akcesoria komputerowe z wybranymi 
produktami firmy Creative na czele. 

 

 

Jak zostać tak dobrym graczem? Jak 
często trzeba trenować, aby osiągnąć taki 
poziom? Co Fatal1ty robi z zarobionymi 
pieniędzmi? Który z turniejów wspomina 
najlepiej? Czy Fatal1ty jest naprawdę taki 
dobry? Takie i inne pytania zadacie 
Jonathanowi osobiście lub podczas 
konferencji prasowej, która odbędzie się 
podczas targów. Będziecie takŜe mieli 
okazję zagrać nim w grę komputerową 
Qukae ! 

 

Fatal1ty zwiedził juŜ prawie cały świat. Zwiedził pół Europy, Azję, Australię, nie 
wspominając juŜ o rodzinnych Stanach Zjednoczonych. W dniach 24-25 listopada po 
raz pierwszy przyjedzie do Polski. Tylko na Poznań Game Arena! 
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Będzie fantastycznie…  

PGA FANTASY ARENA - wydarzenie zorganizowane po raz  trzeci dla 
wszystkich miło śników gier towarzyskich - karcianych, figurowych i 
planszowych, logicznych oraz dla pasjonatów szachów  i bryd Ŝa.  

To tutaj świat fantazji dostępny jest na wyciągniecie ręki. MoŜna tu zobaczyć 
wszystko to, co związane jest z magią, smokami, walkami sił dobra i zła, tajemnicą 
wszechświata i kosmosu. W tym miejscu spotykają się równieŜ miłośnicy literatury 
fantasy.  To niezwykle barwne wydarzenie pozwala oderwać się jego uczestnikom od 
szarości  dnia codziennego. Pokazy gier, róŜnego rodzaju rozgrywki i turnieje 
przyciągają do Poznania całe rzesze pasjonatów, dla których nie ma przyjemniejszej 
formy wypoczynku niŜ trening umysłu poprzez rywalizację z przeciwnikiem  w grach 
towarzyskich.  

Fantasy Arena to wspólnie dzieło organizatora targów – 
Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz licznych 
wystawców. Jednym z największych jest firma BARD Centrum 
Gier.  Oto wybrane atrakcje przygotowywane dla Was przez 
BARD. 
 
 
Prezentacje, pokazy, turnieje zorganizowane przez B ARDA w czasie PGA:   
 
 
BITWY POKAZOWE WARHAMMER FANTASY BATTLES  
Zostań generałem jednej z wielu armii gry 
Warhammer Fantasy Battles i wykaŜ się 
zdolnościami taktycznymi. Gra toczy się na 
specjalnie przygotowanej planszy, na której 
umieszczone są makiety imitujące elementy 
terenu. Gracz ma do dyspozycji zarówno jednostki 
piechoty, kawalerię jak i machiny bojowe oraz 
czarowników. 
 
 
 
 
 
BITWY POKAZOWE WARHAMMER 40K  

Gra Warhammer 40K to doskonały system bitewny 
przenoszący gracza w odległą przyszłość. Pod wodzą 
wiecznego Imperatora Świat Ludzi to wielka wojenna 
machina. Co dzień miliardy statków kosmicznych, 
oddziałów bojowych i machin wojennych toczy 
nieustająca walkę ze złem – Kosmicznymi Marines 
Chaosu, Kultystami, oraz innymi rasami zagraŜającymi 
Ludzkości. 
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BITWA POKAZOWA WARHAMMER 40K APOCALYPSE 
Na specjalnie przygotowanym ogromnym 
(długość ok. 6 metrów) stole odbędzie się 
bitwa pokazowa Apocalypse. Naprzeciw 
siebie staną steki modeli Space Marines 
oraz Tyrranids. Uczestnicy targów będą 
mogli czynnie brać udział w tej wielkiej 
bitwie. 
 
 
 
POKAZY STARCRAFT BOARDGAME 

Najbardziej znany tytuł Science-Fiction. Słowo które 
kojarzy się tylko z najsłynniejszą z gier. Tym razem na 
planszy, a wraz z nią ponad 180 figurek, ok. 500 
Ŝetonów i kart. Gra planszowa StarCraft oparta jest na 
jednej z najpopularniejszych gier komputerowych 
ostatnich lat. Na PGA odbędzie się pierwszy w Polsce 
pokaz tej gry . Jej premiera zapowiedziana jest na 
listopad!!! 
 

 
 
TURNIEJ WARHAMMER 40K 
Turniej, zorganizowany we współpracy z poznańskimi 
graczami, na poprzednich targach PGA zgromadził 
ponad 40 osób zarówno z Poznania i innych miast. 
 
 
POKAZY WARCRAFT BOARDGAME  
KaŜdy zainteresowany będzie miał okazję zagrać w grę 
planszową Warcraft opartą na grze komputerowej 
będącej kultowym tytułem dla wszystkich miłośników 
strategii. Zeszłoroczne pokazy oraz turniej Warcraft 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród 
zwiedzających. 
 
 
 
WIEDŹMIN "THE WITCHER" - gra karciana 
Najbardziej gorąca gra komputerowa RPG roku na 
targach PGA. Przez pokazy i naukę gry zainteresowani 
poznają zasady gry karcianej, która powstała w oparciu o 
twórczość Andrzeja Sapkowskiego. Na stoisku BARDA 
odbędą się równieŜ spotkania z twórcami gry: Kuźnią 
Gier z Krakowa. 
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Nauka malowania: INTROPAINTING 
Pod okiem doświadczonych instruktorów 
uczestnicy mogą sprawdzić swoje 
umiejętności malarskie. Figurki pomalowane 
prze uczestników pokazów będzie moŜna 
zabrać ze sobą do domu. 
 
 
 
 
TURNIEJ RYCERSKI 
Chętni do sprawdzenia swoich umiejętności w walce na 
miecze będą mogli wstąpić w szranki i stoczyć walkę na 
tzw. "bezpieczne miecze" wykonane z elastycznego 
włókna węglowego i pianki. Walki toczyć się będą pod 
okiem doświadczonych członków jednego z poznańskich 
bractw rycerskich. 
 
 
Gry BARDA na ekranie 
Na stoisku firmy BARD będą się odbywały prezentacje multimedialne róŜnych gier 
planszowych oraz karcianych. 

Dzięki tak licznej i róŜnorodnej ofercie, Poznań w ostatni listopadowy weekend staje 
się centrum spotkań ludzi z pasją oraz centrum informacji o najnowszych trendach w 
świecie gier towarzyskich. Jako organizatorzy mamy równieŜ nadzieję, Ŝe takie 
wydarzenie przyczyni się do tego, Ŝe chętniej będziemy sięgać po tego typu 
rozrywkę, pozwalającą na znakomity odpoczynek i miłe spędzenie czasu. 

Zapraszamy!  

 
 
Więcej informacji:  
 
www.gamearena.pl 
www.digitalarena.pl 
www.fantasyarena.pl 
www.extremearena.pl/pl 


