
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SERIALI W KATOWICACH 
SERIALIS – „DZIEŃ Z DOCTOREM WHO” 

27.08.2016 
 
12:00–13:20 
O co chodzi w tym „Doktorze Who”? Przewodnik dla początkujących 
i średniozaawansowanych 
Piotr Mandera - Przegrałem życie z Doctor Who, Magdalena Stonawska - Gallifrey.pl 
Jesteś nową osobą w fandomie albo chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o swoim 
ulubionym serialu? Przejażdżkę przez czas, przestrzeń, historię serialu, inne media 
i ciekawostki z planu sponsoruje duet doktorowych geeków! 
Doktorowe teorie spiskowe 
Magdalena Kozułko 
„Doctor Who” to serial, który ma wiele tajemnic i sekretów. Wspólnie odkryjemy je 
wszystkie, analizując najciekawsze (i najdziwniejsze) fanowskie teorie spiskowe 
i przewidywania dotyczące serialu. Sprawdzimy ile z nich brzmi prawdopodobnie 
i rzeczywiście ma sens. Podyskutujemy także o dziurach fabularnych, easter 
eggach i innych szczegółach, których mogłeś wcześniej nie zauważyć. 
 
13:30–14:50 
Serial większy w środku, czyli skąd bierze się sukces „Doktora Who”? 
Katarzyna Nowacka - Gallifrey.pl 
„Doctor Who” to nie tylko serial - to także kilkadziesiąt lat historii brytyjskiej 
telewizji, miliony fanów na całym świecie oraz ogromne uniwersum wykreowane 
przez niezliczonych producentów i scenarzystów. Skąd bierze się fenomen kosmity 
w niebieskiej budce? I czego potrzeba, aby otrzymać najdłużej emitowany serial 
science-fiction w historii telewizji? 
  



Trudny przypadek fana, czyli kiedy fan „Doktora Who” wciela się w postać 
Doktora. Krótka historia fanizmu Petera Capaldiego 
Iga Kolasińska - Wyspy Kultury 
Każdy z odtwórców roli Doctora Who podkreśla, jak wielkim był fanem serii 
w dzieciństwie. Fani serialu znają deklarację Christophera Ecclestona, Davida 
Tennanta czy Matta Smitha. Na ich tle na pewno wyróżnia się Peter Capaldi, 
obecny odtwórca roli Władcy Czasu. Jego oddanie i wiedza na temat serialu wciąż 
zaskakują, nawet największych fanów przygód Władcy Czasu. W prezentacji, 
z przymrużeniem oka, spróbuję zbadać co cechuje oddanego fana „Doctora Who”, 
czyli Petera Capaldiego. 
 
15:00–15:50 
DYSKUSJA: Co czeka „Doktora Who” w przyszłości? 
prowadzący: Magdalena „Lierre” Stonawska - Gallifrey.pl 
uczestnicy: Katarzyna Czajka - Zwierz Popkulturalny, zpopk.pl, Piotr Mandera - Przegrałem 
życie z Doctor Who, Mateusz Michałek - Gildia.pl, Katarzyna Nowacka - Gallifrey.pl 
Co w serial wniesie nowy scenarzysta? Czy Doktora kiedyś zagra kobieta? Czy 
jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę rozwinie się serial i czy będzie on 
odbiciem naszej rzeczywistości? 
KONKURS: Jaka to melodia? Muzyka z „Doktora Who” 
Aleksander „Ison” Radoman, Małgorzata „Impcia” Uchnast 
Regularnie zmieniasz dzwonek telefonu na utwory Murraya Golda? Wiesz, kim była 
Delia Derbyshire i ile osób liczy orkiestra grająca muzykę Doktora? Na szczęście ta 
wiedza nie jest ci niezbędna na tym konkursie - ważne, żebyś poprawnie 
rozpoznawała grane utwory! 
 
16:00–16:50 
Jakie feministki popierałyby Doktora? Czyli o kobiecości w „Doktorze Who” 
Justyna Figas-Skrzypulec 
Macie niejasne przeczucie, że „Doctor Who” to serial prokobiecy? Z pomocą 
naukowczyń wyjaśnię Wam ten fenomen. Będzie o pomnożeniu różnicy płciowej 
i alternatywnej męskości, fun stuff! 



KONKURS wiedzy o „Doktorze Who” 
Krzysztof Bielecki 
Konkurs, na którym nie tylko sprawdzisz swoją wiedzę o Doctorze Who, ale 
dowiesz się, ilu szczegółów nie zauważałaś - a przy tym będziesz się świetnie bawić! 
 
17:00–17:50 
Żona Doktora czy nieustraszony archeolog - dokąd zmierza River? 
Katarzyna Czajka - Zwierz popkulturalny, zpopk.pl 
Czy River to wyczekiwana silna postać kobieca, czy też daleko jej do 
feministycznych postulatów? Czy należy ją postrzegać jako niezależną jednostkę, 
której historia może być wzorem prowadzenia postaci kobiecych, czy też może 
mamy do czynienia z bohaterką, której wątek służy jedynie jako tło historii postaci 
męskiej - Doktora? Czy też może postać River, a właściwie jej odbiór, zmieniał się 
na przestrzeni kolejnych sezonów serialu? 
Historia pewnej TARDIS ze ślubem w tle 
Beata Walesiak, Piotr Walesiak 
W prezentacji omówimy nieszablonową historię skonstruowania pierwszej 
polskiej pełnowymiarowej repliki TARDIS. Opowiemy o genezie projektu, 
przedstawimy jego realizację, poszczególne etapy tworzenia i efekt końcowy, 
a także jego nietypowe zastosowanie. Przybliżymy również symbolikę „Doctora 
Who” w naszym życiu i nawiążemy do wykorzystania jej w kontekście naszego 
ślubu. 
 
18:00–… 
Whoviańska integracja  
Zapraszamy do strefy chilloutowej na luźne rozmowy w doborowym towarzystwie! 


