
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poznań, 9 października 2022 roku 

 

Wielkie święto gamingu - podsumowanie PGA 2022 

 

Za nami szesnasta edycja Poznań Game Arena. W poznańskich targach rozrywki i 

multimediów wzięło udział 47 628 zwiedzających.  

 

Powrót konsolowych gigantów 

 

Na czele line-upu tegorocznych wystawców znalazły się dwie czołowe marki gamingowego 

świata, czyli Xbox oraz Nintendo. Obaj producenci konsolowego sprzętu zabrali ze sobą 

mnóstwo gier oraz przygotowali szereg atrakcji, dzięki którym na nudę nie można było 

narzekać. Ogranie wszystkich gier wymagało spędzenia mnóstwa czasu w obu strefach.  

 

Przedpremierowe tytuły na pierwszym planie 

 

To, co cieszy się największym zainteresowaniem wśród uczestników PGA to oczywiście gry. 

Tych jak co roku nie brakowało. Łącznie na graczy czekało mnóstwo stanowisk do grania, na 

których można było sprawdzić nowe, jak i dobrze znane tytuły. Największą ciekawość 

wzbudziły te gry, które nie są jeszcze dostępne w sprzedaży. Fani gier mogli 

przedpremierowo sprawdzić takie produkcje jak Lies of P, The Last Case of Benedict Fox, A 

Plague Tale: Requiem, The Invincible, The Last Oricru, czy System Shock. Na nieco inną formę 

prezentacji zdecydował się z kolei Ubisoft, który przygotował półgodzinny pokaz w specjalnie 

zaaranżowanej sali kinowej.  

 

FIFA, League of Legends, Tekken i nie tylko - czyli esportu nie brakowało  

 

Możliwość zagrania w najnowszy tytuł jest ekscytująca, ale okazja do rywalizacji z innymi 

graczami wywołuje jeszcze większy poziom adrenaliny. W tym roku fani esportu mogli 

sprawdzić się w wielu turniejach organizowanych przez takich wystawców jak Ekstraklasa 

Games, Rockstar, czy Inea. Na spragnionych wirtualnej walki czekały liczne tytuły, w tym 

najnowsza odsłona FIFA 23, League of Legends, Worms, CS:GO, czy Tekken 7.  

 

PGA to nie tylko gamingowe marki  

 

Obecność takich firm jak Xbox, czy Nintendo oczywiście rozgrzewa najmocniej wyobraźnię 

zwiedzających, ale nie tylko te strefy zasługiwały na szczególną uwagę. Rockstar Energy Drink, 

sponsor główny PGA, przygotował ogromną strefę, w której producent energetyków 

postanowił połączyć gaming z lifestylem. Muzyce na żywo towarzyszyły konkursy, turnieje 

oraz spotkania z influencerami, takimi jak Izak, czy Nervarien.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

INEA, która kolejny rok została Oficjalnym Dostawcą Internetu Poznań Game Arena postawiła 

mocno na simracing. Wyścigowa rywalizacja na nowoczesnych symulatorach dostarczyła 

wielu niezapomnianych wrażeń. W strefie nie mogło również zabraknąć charakterystycznej 

cyjanowej przyczepy.  

 

Na PGA swoją obecność zaznaczyli także przedstawiciele sektora bankowego, czyli Alior Bank 

oraz Credit Agricole. Obie marki połączyły swoją obecność na PGA ze spotkaniami z 

influencerami oraz esportową rywalizacją.  

 

Topowy sprzęt dla wymagających 

 

Poznań Game Arena jest doskonałą okazją do zagrania w ulubione gry na topowym sprzęcie. 

Oto zatroszczyli się przede wszystkim partnerzy technologiczni wydarzenia, czyli Genesis i 

NTT / HIRO, którzy zabrali na targi absolutnie najlepszy sprzęt dostępny w swoim 

asortymencie. Równie mocny sprzęt zaprezentował ASUS ze swoją serią Republic of Gamers. 

Sprzęt tej marki pojawił się na targach wspólnie z niezwykle popularną grą Cyberpunk 2077, 

co stanowiło wyjątkowe połączenie.  

 

PGA Awards – najlepsze gry od twórców niezależnych  

 

Stałym punktem w programie każdej edycji PGA jest PGA Awards, czyli plebiscyt adresowany 

do twórców gier indie, którzy zaprezentowali się podczas targów. Strefa z projektami 

przygotowanymi przez niezależnych twórców od zawsze cieszyła się ogromną popularnością i 

budziła ogromne zainteresowanie wśród zwiedzających. Nie inaczej było i tym razem. 

Spośród obecnych wystawców, jury PGA Awards wytypowało następujących zwycięzców: 

 

Best Indie Game – The Invincible (Starward Industries S.A.) 

Best International Indie Game - Beers and Boomerangs (Witty Platypus) 

Best Indie Booth - Medival Dynasty (Render Cube) 

 

PGA Genesis Cosplay Show – najbarwniejsza część targów  

 

Pośród tysięcy uczestników nie mogło zabraknąć licznych cosplayerów, których stroje 

niejednokrotnie zapierały dech w piersiach. Oprócz indywidualnych pasjonatów, przebranych 

za postaci z szeroko rozumianej popkultury na PGA pojawiła się także grupa Project:League, 

czyli cosplayerzy, których połączyła miłość do League of Legends.  

 

Najważniejszym punktem dla wszystkich twórców był oczywiście finał PGA Genesis Cosplay 

Show. Plebiscyt wyłonił najpiękniejsze stroje, jakie pojawiły się na Poznań Game Arena 2022. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wybór tradycyjnie był piekielnie trudny, jednak po długich naradach jury zdecydowało o 

przyznaniu następujących wyróżnień: 

 

 w kategorii Grand Prix: Arven jako Athena (Borderlands)   

 w kategorii Cosplay: Arvendui jako Aloy (Horizon Zero Dawn)  

 w kategorii Show: Elromir jako Boromir (Lord of the Rings Shadow of Mordor) 

 

Dying Light 2 najlepszą grą CEEGA 2022 

 

Równolegle do targów PGA odbyła się kolejna edycja Game Industry Conference, czyli 

wydarzenia adresowanego do szeroko rozumianej społeczności twórców gier. Częścią 

przedsięwzięcia była gala Central Eastern European  Awards, która wyłoniła najlepsze gry z 

Europy Środkowo-Wschodniej. Główną nagrodę, czyli tytuł najlepszej gry zgarnęła 

kontynuacja słynnej gry studia Techland – Dying Light 2. Lista laureatów w pozostałych 

siedmiu kategoriach prezentuje się następująco: 

 

BEST GAME: 

Dying Light 2 

 

VISUAL ART: 

Trek to Yomi 

 

AUDIO: 

Golf Club Wasteland 

 

TECHNOLOGY: 

Dying Light 2 

 

NARRATIVE: 

Sherlock Holmes Chapter One 

 

HIDDEN GEM: 

ArtFormer: Ancient Stories 

 

BEST MOBILE GAME: 

Gwent: Rogue Mage 

 

DESIGN: 

The Riftbreaker 

 

Poznań Game Arena 2023 – do zobaczenia za rok!  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Szesnasta edycja PGA przeszła już do historii. Przez trzy dni Międzynarodowe Targi 

Poznańskie odwiedziło 47 628 zwiedzających. Już teraz wszystkich miłośników gier i nowych 

technologii zapraszamy na przyszłoroczną edycję wydarzenia, która odbędzie się w dniach od 

6 do 8 października.   

 

Kontakt dla mediów: 

Mateusz Fąfara  

+48 539 777 567 

mateusz.fafara@grupamtp.pl  

 

 


