
 

 
 

Poznań, 20 października 2019 

 

Znamy zwycięzców CEEGA i PGA Awards 

 

Sobota jak co roku była najbardziej intensywnym dniem podczas całego PGA. 

Wystartowała strefa Stars4Fans, wręczono nagrody dla twórców gier w ramach 

CEEGA i PGA Awards, jak również poznaliśmy pierwszego finalistę Polskiej Ligi 

Esportowej. Ponadto tego dnia gościliśmy Wiceministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego – Pawła Lewandowskiego.   

 

Drugi dzień Poznań Game Arena przyciągnął ogromne grono miłośników gamingu. 

Najwytrwalsi fani gier czekali przed bramami Międzynarodowych Targów Poznańskich 

na długo przed rozpoczęciem imprezy. Gdy wybiła godzina 9:00 poszczególne stoiska 

błyskawicznie wypełniły się zwiedzającymi. Podobnie jak w piątek do dyspozycji 

uczestników było aż 1500 stanowisk do gier, przygotowanych przez 220 wystawców.  

 

Gwiazdy YouTube spotkały się z fanami  

 

Strefa Stars4Fans to jeden ze stałych punktów każdej edycji Poznań Game Arena. Nie 

inaczej było i tym razem. W sobotę otwarto specjalną strefę, w której gwiazdy 

Internetu spotkały się z rzeszą wiernych fanów, którzy wyczekiwali na zdobycie 

autografu lub polowali na pamiątkowe selfie. Wśród gwiazd, którego tego dnia 

zaprezentowały się w strefie znaleźli się tegoroczni ambasadorzy strefy, czyli Blowek, 

Stuu i Naruciak.  

 

Polska Liga Esportowa wkracza w decydującą fazę 

 

Za nami znaczna część pojedynków w ramach inauguracyjnej rundy Polskiej Ligi 

Esportowej. Wiemy już, że awans do półfinałów wywalczyli Avez, x-kom AGO, Wisła 

All in Kraków oraz KGG. Wiemy także, że zespół z Krakowa jako pierwszy zapewnił 

sobie udział w finale rozgrywek, pokonując w półfinałowej batalii Avez. Dziś o godz. 



 

10:00 odbędzie się drugi półfinał pomiędzy KGG, a x-kom AGO, a finałowa rozgrywka 

rozpocznie się o godz. 14:30.  

 

Wizyta Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

 

Podobnie jak przed rokiem targi Poznań Game Arena odwiedził Paweł Lewandowski. 

Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiedził tegoroczne stoiska, 

spotykając się przy tej okazji z polskimi twórcami gier, którzy prezentowali swoje 

najnowsze produkcje. Wizyta na PGA była również doskonałym pretekstem  

do zobaczenia pokazu gry Cyberpunk 2077, która na odbywających się targach po raz 

pierwszy jest prezentowana w polskiej wersji językowej. 

 

Zwieńczeniem pobytu Wiceministra była obecność na gali Central & Eastern 

European Game Awards, na której wręczono nagrody dla najlepszych twórców gier  

z Europy Środkowo - Wschodniej. P. Lewandowski wręczył statuetkę za najlepszą grę, 

która przypadła dla Mordhau, która została wyprodukowana przez studio Triternion. 

 

Wyróżnienia dla twórców gier  

 

Skoro jesteśmy już przy nagrodach – wczorajszego wieczora poznaliśmy laureatów 

plebiscytów CEEGA oraz PGA Awards.  

 

Central & Eastern European Game Awards to wspólne przedsięwzięcie organizacji 

branżowych z 15 krajów naszego regionu, takich jak m.in.: Litwa, Łotwa, Rumunia, 

Macedonia, Białoruś, Mołdawia, Bułgaria, Gruzja, Słowacja, Węgry, Słowenia, Ukraina, 

Czechy i Polska. W ramach projektu co roku przyznawane będą nagrody dla 

najlepszych gier wideo powstałych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

Zwycięzców poznaliśmy podczas uroczystej gali, która odbyła się w sobotę, w Sali 

Ziemi. W wydarzeniu wzięło udział wielu szczególnych gości na czele z Wiceministrem 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pawłem Lewandowskim, który wręczył statuetkę 

dla najlepszej gry - Mordhau, Poniżej prezentujemy pełną listę zwycięzców  

w poszczególnych kategoriach: 

 

Najlepsza oprawa wizualna: 

Blood Will be Spilled (Doublequote Studio) 

 

 



 

Najlepsza oprawa audio: 

My Brother Rabbit (Artifex Mundi) 

 

Najlepszy projekt: 

Book of Demons (Thing Trunk) 

 

Najlepsza narracja: 

Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści (CD Projekt RED) 

 

Najlepsza technologia: 

Space Engineers (Keen Software House) 

 

Ukryty klejnot: 

Feudal Alloy (Attu Games) 

 

Najlepsza gra mobilna: 

Tanks a lot (BoomBit Inc.) 

 

Najlepsza gra: 

Mordhau (Triternion) 

 

China Choice: 

World War 3 (The Farm 51) 

 

RiftBreaker największym wygranym PGA Awards 

 

Nagrody wręczono także twórcom niezależnym, którzy zaprezentowali się w strefie 

Indie. Aż 16 nominowanych gier, z czego wszystkie prezentowały wysoki, wyrównany 

poziom. Dyskusje wśród jury trwały długo, lecz po długich debatach udało się wyłonić 

zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Decyzją kapituły PGA Awards  

na największe wyróżnienie zasłużyła gra RiftBreaker. Produkcja EXOR Studios 

otrzymała nagrody w kategoriach "Najlepsza Gra Indie na PGA " oraz "Najlepsze 

Stoisko na PGA". 

 

O grze RiftBreaker 

Twoim zadaniem jako gracza jest zbudowanie dwukierunkowej szczeliny do Ziemi.  

To bardzo złożona inwencja wymagająca sporych pokładów energii. Podstawowe 

kolektory słoneczne oraz kilka ton stali może nie wystarczyć. Musisz zbudować 



 

złożony łańcuch kopalń, rafinerie, elektrownie oraz ośrodki badawcze, aby ukończyć 

misję. Baza służy również jako środek obrony. Nie wszyscy mieszkańcy Galatea 37 są 

przyjaźni, dlatego dobra fortyfikacja może przesądzić o życiu lub śmierci w tym 

dziwnym świecie. 

 

Najlepsza Gra Zagraniczna dla produkcji Paintbucket Games 

Jako Najlepszą Zagraniczną Grą Indie ogłoszono z kolei Through the Darkest of 

Times. To strategiczna gra, w której wcielamy się w członka ruchu oporu, działającego 

w Berlinie. Akcja toczy się w czasach nazistowskich. Jako przywódca musimy planować 

i wykonywać działania, mające na celu walkę z reżimem. Naszym zadaniem jest nie 

tylko dbanie o morale zespołu i pozyskiwanie środków na realizację celów, ale także 

ukrywanie się przed Gestapo. 

 

Nagroda dziennikarzy przypadła z kolei grze Chernobylite. To najnowsza produkcja z 

gatunku survival horror od twórców uznanej na całym świecie gry Get Even. 

 

To tytuł, który łączy swobodną eksplorację świata z nieliniowym opowiadaniem 

historii, emocjonującą, pełną wyzwań i potyczek rozgrywką, a także unikalnym 

systemem wytwarzania przedmiotów. Świat Chernobylite, nieustannie będzie stawiał 

przed graczem szereg wyzwań. 

 

*** 

 

Grupa MTP to lider wśród organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce i 

Europie Środkowo-Wschodniej, który poza uznanymi w świecie biznesowymi 

imprezami targowymi, organizuje kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, 

sportowe, w tym megaeventy, przyciągające ponad milion gości z całego świata.  

 

www.GrupaMTP.pl 

 

Poznań Game Arena to trzydniowy event, w którym uczestnicy 80 tysięcy miłośników 

gamingu, esportu i nowych technologii. Dla tych, którzy w dniach 18-20 października 

zdecydują się odwiedzić Międzynarodowe Targi Poznańskie przygotowane są turnieje, 

konkursy, a także specjalne pokazy. Podczas tegorocznej edycji zwiedzający będą 

mieli okazję spotkać ponad 220 wystawców, w tym czołowe marki ze świata gier. 

Dziesięć pawilonów pełnych multimedialnych atrakcji wypełni aż 1500 stanowisk do 

gier. Nie zabraknie również twórców niezależnych, którzy w strefie Indie Games 



 

zaprezentują 130 polskich i zagranicznych tytułów. O obsługę medialną wydarzenia 

zadba 420 przedstawicieli mediów, w tym 50 zagranicznych dziennikarzy.  

 

www.gamearena.pl  

 

Kontakt dla mediów:  

Mateusz Fąfara   

mateusz.fafara@grupamtp.pl 

+48 539 777 567 

 

 
 

 

 

  

http://www.gamearena.pl/

