
PROGRAM XXVIII PIONKA!

Program
  Pionka

Aukcja gier

 SOBOTA 12:00 oraz 
 NIEDZIELA 12:00

Tradycyjnie Trzewik i Marek poprowadzą 
absolutnie zwariowaną aukcję gier, w której 
będziecie mogli licytować gry, których Marek 
i Trzewik bardzo nie polecają!

Turniej Neuroshima HEX! 3.0

 NIEDZIELA 11:00

Już w styczniu, już na Portalkonie, Mistrzowstwa 
Polski w Neuroshimę HEX! A tymczasem na 
Pionku mamy dla Was okazję na zmierzenie 
się z innymi oraz zapewnienie sobie udziału 
w mistrzostwach. A oprócz tego wspaniałe 
nagrody – zapraszamy wszystkich entuzjastów 
HEXa, nie tylko zawodowców!

Turniej Diamentów

 SOBOTA 15:00

Diamenty to nie tylko świetna gra imprezowa, 
to także świetna okazja na sprawdzenie swoich 
zdolności blefu, zimnej krwi, pokerowej twarzy 
i żelaznych nerwów. Zapraszamy na turniej 
Diamentów!



  Giełda gier

   PRZEZ CAŁY CZAS 
   TRWANIA IMPREZY

Jak zawsze Jacek i jego zespół będą obsługiwali Giełdę 
gier, na której możecie sprzedać oraz kupić gry 
używane. Od lat jest to jedna z największych atrakcji 
Pionka i najbardziej oblegana część hali!

Zapisy on-line!

UnPub Polska – Sieć Prototypów

 PRZEZ CAŁY CZAS 
 TRWANIA IMPREZY

Coś zarówno dla twórców gier, jak i osób poszukujących 
nowości i nowych wrażeń – kolejna edycja UnPub 
Polska, czyli inicjatywy mającej na celu ułatwić twórcom 
dotarcie do niezależnych testerów oraz zaprezentowanie 
swoich prototypów szerszemu gronu odbiorców, 
w warunkach polowych. Zapraszamy autorów gier 
planszowych z prototypami do wspólnego testowania 
i omawiania swoich projektów.

Konkurs Zagraj aby 
wygrać

 PRZEZ CAŁY CZAS 
 TRWANIA IMPREZY

Tradycyjnie będziemy prezentowali gry 
ufundowane przez sponsorów Pionka. 
Nie tylko nauczymy Was w nie grać 
 ale co więcej, zapewnią Wam los 
w loterii i szansę na wygraną!



Stoiska wystawców gier

 PRZEZ CAŁY CZAS 
 TRWANIA IMPREZY

Pionek od lat pozostaje największą imprezą na południu 
Polski. Odwiedzi nas 14 wystawców, a na ich stoiskach 
czeka na Was masa atrakcji w tym promocje, prezentacje 
nowości, zapowiedzi nowych gier, wszystko czego fan 
gier planszowych pragnie!

Konkurs Open

 PRZEZ CAŁY CZAS 
 TRWANIA IMPREZY

Korytarzowy konkurs Open trwa przez większość Pionka, 
a jego rozstrzygnięcie następuje pod koniec całej imprezy. 
Tym razem formularze z pytaniami znajdziecie przy 
akredytacji. Ci, którzy uzyskają najwięcej poprawnych 
odpowiedzi, mają szansę na nagrody!

PROMOWANE GRY PIONKA

Za pomocą kafelków budujesz sieć torów, po której jeżdżą 
twoje lokomotywy. Każda z nich musi dotrzeć do innego 
miasta. Im szybciej tam dotrze, tym więcej punktów 
zdobędziesz. Obserwuj lokomotywy innych graczy 
i pilnuj, aby nie dojechały do stacji przed tobą!

Czy uda mi się przemknąć i jeszcze uratować tę rybkę? 
Czy przeciwnik wykorzysta okazję i skieruje rekina właśnie 
w moją stronę? Za którą rybką można by się schować, by 
potem jednym susem ją wyprzedzić i dopłynąć jako pierwszy 
na rafę? Przed Wami pełna emocji i nagłych zwrotów akcji 
podróż przez ocean.

W nowej grze z serii Catan gracze wcielają się w dowódców 
Nocnej Straży i muszą zrobić co w ich mocy, aby obronić 
Mur przed zagrożeniem z północy. W każdej turze Dzicy 
będą nieustępliwie dążyć do sforsowania Muru i przedostania 
się na południe. Zadaniem graczy będzie zbudowanie osad 
i twierdzy, dzięki którym zdobędą surowce potrzebne do 
zrekrutowania strażników.



Przezabawna, lekka rozrywka pozwalająca na sprawdzenie na 
ile znamy samych siebie oraz na ile nasze wyobrażenia o nas 
pokrywają się z tym co sądzą o nas inni. W rozgrywce nie 
potrzebujemy szczęścia ani specjalistycznej wiedzy. Musimy 
tylko ujawnić swój światopogląd. Przemyślana mechanika 
gry oraz lekka doza hazardu, wynikająca z obstawiania siły 
swoich odpowiedzi, sprawia, że rozgrywka jest niezwykle 
emocjonująca. 

Każdy z graczy wciela się w rolę wodza plemienia. Każdy 
z nich będzie próbował podbić jak największą część mitycznej 
wyspy Erin, pokonać demonicznych Fomori i przeszkodzić 
reszcie plemion w ekspansji.

Stoją jednak przed dylematem. Czy chcą szybko się 
rozprzestrzenić, ale wzmocnić siłę Fomori? Czy może przyjmą 
łagodniejszą drogę, trzymając straszliwych Fomori z daleka?

Poznaj zupełnie nową grę Monopoly z postaciami 
i elementami ze świata Super Mario!

Nowa odsłona kultowej gry planszowej Monopoly 
przeniesie Cię w świat dobrze znany wszystkim fanom 
gry Super Mario. Możesz wcielić się w postać Super 
Mario, a może wolisz tym razem zagrać rolę księżniczki?

Kieszonkowce składają się z 55 kart, za pomocą których można 
zagrać w edukacyjne gry towarzyskie. Intrygujące ilustracje 
rozbudzają wyobraźnię, a rozgrywka dostarcza wielu emocji!

Wygodny format  kart sprawia, że zmieszczą się w kieszeni 
i sprawdzą w każdych okolicznościach – w domu, w podróży 
czy w szkole. Kieszonkowiec to wyjątkowa gra dla całej 
rodziny, który uczy - bawiąc.


