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Wydanie 
Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważn
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie ne

IMLADRIS 

Konwentowicze!
 
Drugi dzień 
tempa. 
wspaniałych
wręczenia
Konwent przebiega spokojnie i bez zakłóceń, 
dlatego mamy chwilę czasu, aby przekazać 
Wam 

ELFICKI GŁOS W TWOIM 
DOMU 

Kolejny numer Głosu Elronda, przynosi Wam  
najświeższe i 
z życia
gżdacze donoszą nam, że na konwencie nie 
brakowało niczego, aż do momentu, w którym 
elfy odkryły tajemnicze
prysznicy. Więcej o tym w kolejnej notce.

ZAPRASZAMY NA GALĘ

Wszystkich konwentow
zapraszamy na G
Polskiego Fandomu im. Janusza A. Zajdla. 
Odbędzie się ona w budynku Uniwersytetu 
Pedagogicznego przy ulicy Podchorążych 2. 
Elfy mogą zdradzić
się bardzo ciekawie. Wszystkich chętnych na 
wspólny dojazd
pod budynek Arteteki
Wyruszamy o 18:30, 18:45 i 19:00. 
Pamię
ma ograniczoną pojemność.
nam, 
oficjalne ważenie dwóch polskich pisarzy przed 
jutrzejszym pojedynkiem ;)

 TWÓJ CODZIENNIK IMLADRISOWY

Wydanie przygotowane przez Elfy Elronda pod nadzorem Rady Organizatorów Imladrisu.
Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważn
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie ne

IMLADRIS - POLCON 

Konwentowicze! 

Drugi dzień konwentu
tempa. Dziś ponownie 
wspaniałych atrakcji, zwieńczonych 
wręczenia nagrody i
Konwent przebiega spokojnie i bez zakłóceń, 
dlatego mamy chwilę czasu, aby przekazać 
Wam najnowsze wieści z Iml

ELFICKI GŁOS W TWOIM 
DOMU  

Kolejny numer Głosu Elronda, przynosi Wam  
najświeższe i najprawdziwsze

życia konwentu i konwentowi
gżdacze donoszą nam, że na konwencie nie 

kowało niczego, aż do momentu, w którym 
elfy odkryły tajemnicze
prysznicy. Więcej o tym w kolejnej notce.

ZAPRASZAMY NA GALĘ

Wszystkich konwentow
zapraszamy na Galę wręczenia Nagrody 
Polskiego Fandomu im. Janusza A. Zajdla. 
Odbędzie się ona w budynku Uniwersytetu 
Pedagogicznego przy ulicy Podchorążych 2. 

fy mogą zdradzić, że program gali zapowiada 
się bardzo ciekawie. Wszystkich chętnych na 
wspólny dojazd na Uniwersytet 
pod budynek Arteteki
Wyruszamy o 18:30, 18:45 i 19:00. 

ętajcie, aby zapisać się na G
ma ograniczoną pojemność.

, że jednym z punktów programu
oficjalne ważenie dwóch polskich pisarzy przed 
jutrzejszym pojedynkiem ;)

TWÓJ MIESIĘCZNIKTWÓJ CODZIENNIK IMLADRISOWY

przygotowane przez Elfy Elronda pod nadzorem Rady Organizatorów Imladrisu.
Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważn
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie ne

2
POLCON TRWA!

konwentu, a my nie zwalniamy 
ponownie czeka na Was wiele 

atrakcji, zwieńczonych 
nagrody im. Janusza A. Zajdla.

Konwent przebiega spokojnie i bez zakłóceń, 
dlatego mamy chwilę czasu, aby przekazać 

ze wieści z Imladrisu.    

ELFICKI GŁOS W TWOIM 

Kolejny numer Głosu Elronda, przynosi Wam  
najprawdziwsze ;) informacje

konwentu i konwentowiczów.
gżdacze donoszą nam, że na konwencie nie 

kowało niczego, aż do momentu, w którym 
elfy odkryły tajemnicze zniknięcie… szkolnych 
prysznicy. Więcej o tym w kolejnej notce.

ZAPRASZAMY NA GALĘ  

Wszystkich konwentowiczów serdecznie 
alę wręczenia Nagrody 

Polskiego Fandomu im. Janusza A. Zajdla. 
Odbędzie się ona w budynku Uniwersytetu 
Pedagogicznego przy ulicy Podchorążych 2. 

, że program gali zapowiada 
się bardzo ciekawie. Wszystkich chętnych na 

na Uniwersytet zapraszamy 
pod budynek Arteteki przy ulicy 12. 
Wyruszamy o 18:30, 18:45 i 19:00. 

tajcie, aby zapisać się na Galę, gdyż sala 
ma ograniczoną pojemność. A i elfy doniosły 

że jednym z punktów programu
oficjalne ważenie dwóch polskich pisarzy przed 
jutrzejszym pojedynkiem ;)     

MIESIĘCZNIK IMLADRISOWY

KONWENT IMLADRIS 

TWÓJ CODZIENNIK IMLADRISOWY 

przygotowane przez Elfy Elronda pod nadzorem Rady Organizatorów Imladrisu.
Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważn
Jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie newslettera pisz pod adres newsletter
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TRWA! 

, a my nie zwalniamy 
Was wiele 

atrakcji, zwieńczonych Galą 
m. Janusza A. Zajdla. 

Konwent przebiega spokojnie i bez zakłóceń, 
dlatego mamy chwilę czasu, aby przekazać 

ELFICKI GŁOS W TWOIM 

Kolejny numer Głosu Elronda, przynosi Wam  
;) informacje 

czów. Nasi 
gżdacze donoszą nam, że na konwencie nie 

kowało niczego, aż do momentu, w którym 
szkolnych 

prysznicy. Więcej o tym w kolejnej notce.  

 

 

iczów serdecznie 
alę wręczenia Nagrody 

Polskiego Fandomu im. Janusza A. Zajdla. 
Odbędzie się ona w budynku Uniwersytetu 
Pedagogicznego przy ulicy Podchorążych 2. 

, że program gali zapowiada 
się bardzo ciekawie. Wszystkich chętnych na 

zapraszamy 
przy ulicy 12. 

Wyruszamy o 18:30, 18:45 i 19:00. 
gdyż sala 

y doniosły 
że jednym z punktów programu będzie 

oficjalne ważenie dwóch polskich pisarzy przed 

IMLADRISOWY 

KONWENT IMLADRIS 

przygotowane przez Elfy Elronda pod nadzorem Rady Organizatorów Imladrisu.
Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważn

wslettera pisz pod adres newsletter
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ACH TEN FANDOM

Imladris to kon
i przyjaznej atmosferze. Nie można tego 
niestety powiedzieć o dzisiejszym Forum 
Fandomu, które 
awanturą. Co ciekawe do sprzeczki doszło 
pomiędzy dwoma 
klubu. Ach, ten 

ODBIERAJCIE FANTY!

Wszystkich uczestników, którzy zakupili 
w przedsprzedaży gadżety i smocze mecenaty
prosimy o odebranie i
sala 3. Chcemy dać odpocząć Błażejowi, który 
dzielnie pełni na tym stanowisku dyżur od 30 
godzin ;) 

 
WIECZORNA INTEGRACJA

Dziękujemy za przybycie 
we wczorajszym Karaoke. Pub pękał w szwach, 
a głos uczestników słychać było w całej okolicy
(Thank you James, Fiona and Esther for singing 
with us!). Barbarzyńcy są zadowoleni
powiedzieli, że za rok znowu wspólnie 
pośpiewamy: 
Rock Clubu na 
podczas której porozmawiamy o wynikach 
głosowania na nagrodę im. Janusza A. Zajdla i 
nie tylko ;) Przybywajcie tłumnie, bo będzie się 
działo. Elfy też tam oczywiście

KONWENT IMLADRIS  

przygotowane przez Elfy Elronda pod nadzorem Rady Organizatorów Imladrisu. 
Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważn

wslettera pisz pod adres newsletter@imladris.org.pl 
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ACH TEN FANDOM 

Imladris to konwent, który przebiega w miłej 
atmosferze. Nie można tego 

stety powiedzieć o dzisiejszym Forum 
andomu, które skończyło 

. Co ciekawe do sprzeczki doszło 
pomiędzy dwoma członkami 

ten nasz kochany fandom

ODBIERAJCIE FANTY!

uczestników, którzy zakupili 
przedsprzedaży gadżety i smocze mecenaty

prosimy o odebranie ich przy VipRoomie 
Chcemy dać odpocząć Błażejowi, który 

dzielnie pełni na tym stanowisku dyżur od 30 

WIECZORNA INTEGRACJA

Dziękujemy za przybycie 
wczorajszym Karaoke. Pub pękał w szwach, 

a głos uczestników słychać było w całej okolicy
(Thank you James, Fiona and Esther for singing 

. Barbarzyńcy są zadowoleni
powiedzieli, że za rok znowu wspólnie 

 Dzisiaj zapraszamy 
 trochę spokojniejszą integrację, 

podczas której porozmawiamy o wynikach 
głosowania na nagrodę im. Janusza A. Zajdla i 

;) Przybywajcie tłumnie, bo będzie się 
też tam oczywiście będą

KONWENT IMLADRIS POWRÓCI

Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważn
 | Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/glos
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went, który przebiega w miłej 

atmosferze. Nie można tego 
stety powiedzieć o dzisiejszym Forum 

 się nie lada 
. Co ciekawe do sprzeczki doszło 

 tego samego 
fandom ;) 

 

ODBIERAJCIE FANTY! 

uczestników, którzy zakupili 
przedsprzedaży gadżety i smocze mecenaty, 

ch przy VipRoomie —  
Chcemy dać odpocząć Błażejowi, który 

dzielnie pełni na tym stanowisku dyżur od 30 

WIECZORNA INTEGRACJA 

Dziękujemy za przybycie i udział 
wczorajszym Karaoke. Pub pękał w szwach, 

a głos uczestników słychać było w całej okolicy 
(Thank you James, Fiona and Esther for singing 

. Barbarzyńcy są zadowoleni i 
powiedzieli, że za rok znowu wspólnie 

Dzisiaj zapraszamy do Classic 
trochę spokojniejszą integrację, 

podczas której porozmawiamy o wynikach 
głosowania na nagrodę im. Janusza A. Zajdla i 

;) Przybywajcie tłumnie, bo będzie się 
będą  

POWRÓCI

Treści prezentowane w „Głosie Elronda” mają wyłącznie charakter rozrywkowy, często satyryczny. Prosimy nie brać ich na poważnie    
| Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/glos
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MAGICZNE ZNIKNIĘCIE

Ku naszemu elfickiem zdziwieniu, z terenu 
konwentu, magicznie zniknęła sala 
z prysznicami. Zaskoczenie było przeogromne, 
gdyż takie zaklęcie wymagało wielkich 
magicznych umiejętności.
maczał w tym swoje palce? Krasnoludy 
twierdzą, że nie widzą w tym fakcie problemu 
;)  

IMLADRISOWE LICZBY

Ilu medyków mogłoby odwiedzić tegoroczny 
Imladri
identyfikatorów… 100! Tak, co 10 uczestnik 
Polconu mógłby nosić ident medyka

CIEKAWOSTKA DNIA

Czy wiesz, że wczoraj jeden z gości Imladrisu 
został pomyłkowo zamknięty w szkolnych 
lochach? 
w drzwi ;)

POWRÓCI DO MIASTA

| Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/glos
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MAGICZNE ZNIKNIĘCIE

Ku naszemu elfickiem zdziwieniu, z terenu 
konwentu, magicznie zniknęła sala 

prysznicami. Zaskoczenie było przeogromne, 
gdyż takie zaklęcie wymagało wielkich 
magicznych umiejętności.
maczał w tym swoje palce? Krasnoludy 
twierdzą, że nie widzą w tym fakcie problemu 

IMLADRISOWE LICZBY

Ilu medyków mogłoby odwiedzić tegoroczny 
is? Według błędnie wydrukowanych 

identyfikatorów… 100! Tak, co 10 uczestnik 
Polconu mógłby nosić ident medyka

CIEKAWOSTKA DNIA

Czy wiesz, że wczoraj jeden z gości Imladrisu 
został pomyłkowo zamknięty w szkolnych 
lochach? Ponoć dalej tam siedzi i puka 

drzwi ;) 

WYDANIE #9 – KRAKÓW, 

DO MIASTA 

| Wersja cyfrowa dostępna na stronie internetowej www.imladris.in/glos-elronda

 
MAGICZNE ZNIKNIĘCIE 

Ku naszemu elfickiem zdziwieniu, z terenu 
konwentu, magicznie zniknęła sala 

prysznicami. Zaskoczenie było przeogromne, 
gdyż takie zaklęcie wymagało wielkich 
magicznych umiejętności. Czyżby sam Elrond 
maczał w tym swoje palce? Krasnoludy 
twierdzą, że nie widzą w tym fakcie problemu 

IMLADRISOWE LICZBY 

Ilu medyków mogłoby odwiedzić tegoroczny 
s? Według błędnie wydrukowanych 

identyfikatorów… 100! Tak, co 10 uczestnik 
Polconu mógłby nosić ident medyka. 

 

CIEKAWOSTKA DNIA 

Czy wiesz, że wczoraj jeden z gości Imladrisu 
został pomyłkowo zamknięty w szkolnych 

dalej tam siedzi i puka 

KRAKÓW, LISTOPAD 12.1

 

elronda 

 
Ku naszemu elfickiem zdziwieniu, z terenu 
konwentu, magicznie zniknęła sala 

prysznicami. Zaskoczenie było przeogromne, 
gdyż takie zaklęcie wymagało wielkich 

Czyżby sam Elrond 
maczał w tym swoje palce? Krasnoludy 
twierdzą, że nie widzą w tym fakcie problemu 

Ilu medyków mogłoby odwiedzić tegoroczny 
s? Według błędnie wydrukowanych 

identyfikatorów… 100! Tak, co 10 uczestnik 

 

Czy wiesz, że wczoraj jeden z gości Imladrisu 
został pomyłkowo zamknięty w szkolnych 

dalej tam siedzi i puka 
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