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Warszawski Fandom 
Taką nazwę w bastionowej galerii fan-artów naszej 

koleżanki FaultFett nosi rysunek umieszczony powyżej, za 
zgodą autorki (http://gwiezdne-wojny.pl/galeria.php?nr=171). 
Przedstawia on nas, czyli osoby uczęszczające na 
Warszawskie Spotkania Fanów Star Wars (WSFSW). Rysunek 
był wykonany na upamiętnienie 50 Spotkania, które miało 
odbyć się na niesławnym pikniku fanów Gwiezdnych Wojen w 
Sosnowcu – Alderaan 2004. I taką oto pamiątkę miał otrzymać 
organizator pikniku – Polska Akademia Jedi (PAJ), ale nie była 
niestety zainteresowana przybyłymi fanami. Dokładny opis 
osób umieszczonych na rysunku postaram się podać 
w następnym numerze magazynu. 

Witajcie! 
Po ostatnim spotkaniu warszawskich fanów „Star Wars” (czyt. naszej paczki), 

postanowiłem w naszym nadto zurbanizowanym centrum Coruscant wprowadzić 
„odrobinę powiewu świeżego powietrza” (np. z wodnego Calamaru). Wpadłem 
na pomysł wydawania nieformalnego pisemka „Outlander Magazin”. Liczę na to, 
że teksty zawarte w gazetce, zaintrygują Was, wpłyną na Wasze twórcze myślenie 
i rozmowy o tematyce „Gwiezdnych Wojen” na naszych spotkaniach, a może nawet 
czasami odrobinę zbulwersują. W premierowym, pierwszym numerze polecam 
między innymi: konkurs na logo stowarzyszenia Outlander, wspomnienia z jednego 
z naszych spotkań z minionego roku oraz rozważania nad przyszłością CorusConu 
2005. 

Magazyn w początkowej wersji będzie miał czterostronicową formę biuletynu. 
Od Was zależy, czy światło dzienne ujrzą kolejne numery, czy pismo będzie się 
rozwijać, czy też sczeźnie w mrocznych czeluściach Imperial-City. Wynikać 
to będzie z Waszego przyjęcia i zainteresowania pismem oraz chęci w jego 
współredagowaniu. Należy podkreślić, że obecnie jednoosobowa redakcja ma 
ograniczone moce (Jedi) przerobowe i liczbę pomysłów - w gruncie rzeczy: o czym 
tu można pisać? Zwłaszcza skoro mamy forum XON założone przez Darka Jedi 
(http://www.forum.starwars.xon.pl lub http://starwars.xon.pl/forum/). No skoro jednak 
podjąłem się tego zadania, myślę że te kilka stron powinienem jakoś wypełnić 
tekstem pomiędzy kolejnymi spotkaniami. Będzie przynajmniej co skrytykować na 
najbliższym spotkaniu. Z tego też powodu, gorąco zachęcam wszystkich pachołków 
Imperatora do współpracy. Oczywiście rebelianckie szumowiny, łowcy nagród, 
elementy z marginesu, jak również różnej maści padawani, rycerze, mistrzowie Jedi 
i Lordowie Sith oraz osobniki pochodzące spoza naszej Galaktyki (czyt. np. 
Yuuzhan Vong) mogą również wyrażać swoje myśli i opinie na łamach niniejszego 
„brukowca”. Serdecznie zapraszam do współredagowania albo przynajmniej 
podrzucania czadowych pomysłów (w ostateczności do przeczytania niniejszego 
numeru). 

Jako samozwańczy Redaktor Naczelny magazynu chciałbym na łamach tego 
pisma zamieszczać różnego rodzaju podsumowania (np. raporty z naszych 
imprezek i spotkań), recenzje książek oraz gier, analizy wydarzeń, a nade wszystko 
dokonywać syntezy działalności naszego Stowarzyszenia Outlander. Chciałbym, 
aby w magazynie znalazły się również artykuły stricte merytoryczne z punktu 
widzenia naszego hobby, czyli dotyczące Uniwersum Star Wars. Liczę tu na pomoc 
koleżanek i kolegów, zwłaszcza osób gustujących w RPG. Ponieważ nie jestem 
osobą wszechwiedzącą, w dużej mierze będę się wspomagał materiałami z forum 
XON, którego autorami jesteście Wy. W tej mierze możecie czuć się już dziś 
współautorami Magazynu Outlander. Oprócz wymienionych pomysłów, w piśmie 
chciałbym przedstawić sylwetki osób z naszego grona, w miarę możliwości 
zaprezentować nasze prace o charakterze artystycznym – ale oczywiści musicie się 
na to zgodzić. Oczekuję na Wasze propozycje i aktywną współpracę. 

A i jeszcze jedna sprawa – z góry przepraszam jeżeli pominę jakąś osobę 
opisując minione wydarzenia, zwłaszcza te które miały miejsce dawno, dawno temu 
w odległej galaktyce… Niech moc będzie z Wami podczas czytania premierowego 
numeru „Outlander Magazin”. 

 
 
 
 

Naczelny: John Waiter – JW23

62 WSFSW & 05 Outlander Party 
W dniu dzisiejszym, od godziny 16.00 w Starym Młynku 

odbywa się właśnie spotkanie fanów. To już 62 oficjalne 
spotkanie warszawskiego fandomu. Natomiast V spotkanie 
Outlander – zgodnie z numeracją przyjętą od momentu 
dokonania formalnego spisu członków naszego 
Stowarzyszenia w celu jego zarejestrowania.  W gruncie rzeczy 
nie wiem po co prowadzić podwójną numerację, ale tą sprawę 
poruszę może w innym miejscu, o innym czasie. 

Zgodnie z burzliwą dyskusją na forum XON 
(http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=475&postdays=0
&postorder=asc&start=0) na dzisiejszym spotkaniu 
zapowiadane jest: Battle Chess in Star Wars Universe, czyli 
gwiezdno-wojenne szachy (do tej poważnej zabawy, tzn. gry 
zapisali się: Darek Jedi i CyberX – o ile się nie mylę potrzebny 
jest tylko laptop?) oraz SW Miniatures – tu szykuje się ostra 
rozgrywka, w rzekłby nawet – I nieoficjalne Mistrzostwa 
Warszawy w Star Wars Miniatures. Wstępnie w mistrzostwach 
zapowiedzieli swój udział następujące „osobistości”: Falcon 
(! nie mylić z DonFalcon’em from PAJ !), Navar, Xian, T_Pot 
i oczywiście Dante (zwany czasami małym – w obecności 
dużego), ….. Życzymy milej zabawy. Może będzie coś jeszcze 
– jakiś konkursik, prelekcja, …, a i zapomniałbym o premierze 
tego Magazynu. 

Teraz natomiast, w imieniu „całej redakcji” chciałbym 
złożyć naszej koleżance Ani FaultFett z okazji rocznicy urodzin, 
najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej 
pomyślności, wielu gadżetów SW (zwłaszcza tych z Boba 
Fett’em na czele) oraz realizacji własnych planów i pomysłów. 
Myślę, że do tych życzeń dołączą wszyscy bywający na 
spotkaniach WSFSW oraz członkowie Outlandera, z naszym 
Prezesem Yako na czele. 
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Konkurs na LOGO 
Od jakiegoś czasu załatwiane są sprawy związane z rejestracją Stowarzyszenia Outlander. Należy w tym miejscu podkreślić, że: głównymi 

koordynatorami (o ile mi wiadomo) tej sprawy są nasz Prezes Yako i Vice-Prezes Falcon (FLC). Niech moc będzie z Wami chłopaki. 
Tymczasem na stronach forum (http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=359&start=0) w dniu 16.04.2005. został nieoficjalnie odpalony 

konkurs na logo Stowarzyszenia Outlander. Muszę przyznać, że projekty naszych kolegów prezentują się bardzo ciekawie. Poniżej można podziwiać 
miniaturki logosów zaprezentowane w necie. 

rys. 1 kaczor rys. 2 tarranth rys. 3 tarranth 
 

rys. 4 tarranth  rys. 5 kaczor 
Kto jest zainteresowany tematem, zapraszam na forum, zwłaszcza, że miniaturki prezentowane tu nie są dobrze widoczne. Prezentacja na 

łamach pisma propozycji logosów w wersji miniaturek ma na celu przeprowadzenie pewnego rodzaju testu. Moim zdaniem znak (logo, emblemant) 
firmy/stowarzyszenia powinien spełniać pewne wymagania: 
1) logo to znak, z którym utożsamiany ma być podmiot (firma, stowarzyszenie, fanklub itd.) w sposób jednoznacznie rozpoznawalny; 
2) logo powinno odróżniać podmiot (oraz sam znak) od innych podmiotów (oraz ich znaków) zwłaszcza z tej samej branży; 
3) logo powinno być w miarę proste i schematyczne, może zawierać symbole, które jednak powinny być zrozumiałe dla grupy osób związanych 

z podmiotem lub nawet z daną branżą; 
4) logo nie musi, ale może, zawierać nazwy podmiotu, ponieważ zwykle logo pojawia się wraz z nazwą tego podmiotu, np. na wizytówkach, 

zaproszeniach itp.; 
5) zmniejszenie logo nie powinno prowadzić do problemów z jego „odczytaniem”, dlatego też nie powinno się umieszczać na nim zbyt małych 

symboli i napisów – miniaturową wersję loga umieszcza się między innymi na wspomnianych wizytówkach i zaproszeniach; 
Uwzględniając dwa ostatnie punkty można wyjść z założenia, że logo może mieć dwie wersje – znak/symbol i znak/symbol wraz z nazwą 

podmiotu, którego dotyczy. 

 
rys. 6 kaczor 

 
rys. 7 projekty navara 

 
rys. 8 falcon 

Moim zdaniem, najlepiej byłoby, aby logo można było skojarzyć z nazwą stowarzyszenia, czyli słowem „Outlander”. Jednoznaczne 
przetłumaczenie tego słowa nie jest łatwe i oznaczać może pozaświatowa, pewnego rodzaju outsider’a. „Outsider” to oczywiście nazwa coreliańskiego 
statku Dasha Rendara. Wszyscy zagorzali fani Star Wars wiedzą natomiast, że „Outlander” to klub nocny (a może całodobowy?) znajdujący się w 
centrum stolicy galaktycznej, Coruscant. Oczywistym jest natomiast, że skoro stowarzyszenia jednoczy fanów Gwiezdnych Wojen w logu mogą 
pojawić się symbole związane ze światem Star Wars (między innymi emblematy: Starej Republiki, Imperium, Rebelii czy Mandalorian) – i tak jest w 
większości przypadków [rys. 4, 7, 9, 10]. Ciekawym pomysłem wydaje się projekt Falcona, który wkomponował nazwę stowarzyszenia w kształt 
X-Winga. 

Często w logu wykorzystuje się również symbolikę i kolorystykę regionalną – w naszym przypadku dotyczy to Warszawy. I tak: Tarranth 
w swoich projektach wykorzystał kontur granic administracyjnych [rys. 2,3], w ślad za nim poszedł Kaczor [rys. 5], którego pomysłem był również 
„schematyczny zarys architektury” miasta, z naszym Pałacem (Kultury i Nauki) Imperialnym [rys. 6]. Podobnie symbolika stolicy przewijała się w 
nieoficjalnym logu WSFSW na łamach Bastionu (www.gwiezdne-wojny.pl), gdzie wykorzystano żółto-czerwoną flagę Warszawy oraz połówki 
emblematów Rebelii i Imperium [rys. 12]. Innym pomysłem Andarala miał uwzględniać natomiast symbol warszawskiej Syrenki. 

rys. 9 lord-kun 
 

 
rys. 10 lord-kun 

 

rys. 11 projekty 
faultfett 

 
rys. 12 andaral (?) 

 
Jeżeli chodzi o powiązanie logo z E2, a konkretnie z Klubem „Outlander”, wydaje się to bardzo trudne. Najlepiej związanym z tym tematem 

wydaje się chyba pierwszy zaproponowany przez Kaczora projekt [rys. 1], który dodatkowo (w większości przypadków) oddaje charakter naszych 
spotkań. Zastanawiając się dłużej nad tym problemem, wpadłem na pomysł, aby w znaku wykorzystać symbol broszki Zam Wesell, ponieważ to za jej 
sprawą trafiamy do Outlandera (projekt w przygotowaniu). Wydaje mi się, że symbol ten jest w jakiś sposób powiązany z nazwą stowarzyszenia. Użyte 
na broszce znaki odnoszą się do starożytnego zakonu rycerskiego Mabari. 

Na koniec przypominam, że zgodnie z informacją na forum, konkurs trwa do 4. lipca. Zatem chętni wziąć udział w konkursie spieszcie się! 
Niedawno pojawiły się wstępne propozycje FaultFett – symboliczne, ciekawe i nie standardowe, podobnie jak logo Falcona [rys. 8].  Uwaga: na forum 
pojawiła się już aktualizacja projektów FaultFett i Falcona, której nie jestem w stanie już zamieścić!. Do tej pory nie widać jeszcze projektów naszych 
grafików – Herbu i Killraha, czyżby poddali się bez walki. Rozumiem, zapewne inne sprawy „na karku” – może lepiej poczekać cierpliwie do końca, na 
posunięcia konkurencji. Przypuszczam, że zwycięstwo wyłonione będzie poprzez głosowanie w ankiecie na forum. Ponieważ konkurs nie był 
ogłoszony formalnie, nie były podane jego zasady oraz jaką nagrodę otrzyma zwycięzca. A to jest dość istotna kwestia, aby prawa autorskie (czy też 
prawo „własności”) do znaku, który zostanie wybrany, przeszły na stowarzyszenie, aby w przyszłości nie było formalnych problemów. Tą kwestie 
pozostawiam jednak Prezesowi. 

Zatem, niech moc Was prowadzi przy wyborze najlepszego logo dla Outlandera ☺. 
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          WSPOMNIENIA  
Wspomnienia z 47. Warszawskiego Spotkania Fanów Star Wars 

W dziale „Wspomienia” chciałbym powracać myślami do wydarzeń, które miały miejsce dawno, dawno temu w odległej galaktyce… a którego 
bohaterami byliśmy my. Będą tu zamieszczane wcześnie publikowane raporty i wrażenia. Może uda się również zamieścić refleksje jakieś imprezki 
przedstawione w sposób, jaki utkwiły nam w pamięci. Zobaczymy czy zostały one poważnie nadgryzione zębem czasu. 

 Na początek proponuję cofnąć się do czerwca ubiegłego roku, kiedy to miało miejsce 47. WSFSW. Myślę, że ze względu na podobieństwo 
pogody, czasu oraz miejsca, łatwo będzie można przeprowadzić osobistą analizę: jakie zmiany dokonały się na naszych spotkaniach w ciągu 
standardowego roku. Przeglądając miniaturki fotek ze spotkania można sobie miło powspominać okres, kiedy byliśmy o jeden rok młodsi. Wszystkich 
zainteresowanych zdjęciami w kolorze i w wersji nieco większej zachęcam na stronę Bastionu polskich fanów Gwiezdnych Wojen. Poniżej 
zamieszczam, zaczerpnięty stamtąd, jedyny zachowany „dokument”, a mianowicie raport Andarala. Oto jak wspominał on tamto spotkanie po około 10 
dniach. 

 
Andaral „Raport z 47 WSFSW ...” 2004-06-30; źródło: http://gwiezdne-wojny.pl/news.php?nr=5418  

„Jeszcze w tym miesiącu odbyło się 47 SWFSW, dokładnie 19.06. Jak każde poprzednie, zaczyna się niewinnie, czyli ach, och, bułkę przez 
bibułkę. Spotkanko jak zwykle odbywa się w Starym Młynku przy Alejach Ujazdowskich w centrum Coruscant. Ja (– Andaral, przyp. red.), czyli ten 
który to pisze te wypociny, przybył jak zwykle spóźniony, ale byli też lepsi ode mnie – tym się pocieszam. Cała impreza rozpoczęła się na dobre po 
jakiejś godzinie, jak wszyscy już dotarli. Na stół wjechały napoje nisko %, czyli pyfka - „Perła Tych”. 

Wtedy rozpoczęły się rozmowy na temat Alderaan i najazdu na niego przez Warszawski Oddział Imperialno/Republikańsko/Jedajowego , krótko 
mówiąc chodzi o warszawskich fanów Star Wars, którzy będą na Alderaanie obchodzić 50 SWFSW, będzie bardzo ciekawie. Na spotkaniu odbył się 
mini turniej w CCG, pojedynek toczyli Falcon vs. Anakin Solo (– Aiden Taan, przyp. red.), ale jaki był finał tego nie wiem – „Perła Tych” - siuwaks (blee) 
zaczęła powoli działać J. Ponad to PaFaWaG przytargał pierwsze wydania Nowej Nadziei, Imperium ... oraz Powrotu Jedi, wyglądały one tak jak inne 
pozycje wydawane przez „podziemie”, a co ciekawe tekst był pisany na maszynie, normalnie łezka w oku się kręci – ach te stare czasy. 

Na spotkanku pojawił się również nowy miłośnik SW, ale za nic nie pamiętam jego ksyfki – wybacz. Na krótko pojawił się również John Waiter 
(Janek K.), dzięki któremu poniżej będziecie oglądać fotki. Spotkanie w Młynku zakończyło się po 23 z minutami, a następnie przeniosło się na 
Starówkę, gdzie natknęliśmy się na szturmowców w akcji, w regularnym starciu z jakimiś szemranymi bywalcami Kantyn z okolic, ale nic ciekawego, 
zero bitwy. Dalej było ciekawiej, na samym rynku podczas podziwiania naszej Syrenki, mało się nie utopiłem, znaczy wpadłem po kostki w wodę – 
byłem bardzo szczęśliwy, nareszcie uprałem sobie skarpetki, ale to nic, pikuś z tym co działo się dalej. Zaczęliśmy się niewinnie chlapać – Ja, Falcon, 
Loru, Mefisto, DantE na Handzik i Ania, i tak jakoś przez przypadek padło trochę wody na dwie przechodzące pary. Zaczęło się. Dwaj gentelmeni 
ruszyli na nasze Damy i tu uwaga, owszem były mokre do szpiku, ale goście dostali takie lanie, wodą oczywiście, że w żaden lany poniedziałek 
jeszcze tyle nie zgarnęli wódy, znaczy wody (H2O) !! Jeden nawet stracił koszulę. Ania prawem każdego topiącego chwyciła się kurczowo koszuli i sru, 
poszło, ale cóż, każdy z topiciel musi się liczyć z takimi stratami J !! Po bitwie na „Kamino” dziewczyny były przemoczone do gołego ciałka – ach te 
mokre podkoszulki, hmm. No a dalej była mokra podróż na Nowe Miasto i na ciepłą herbatkę, a następnie - koło drugiej, powroty do jaskiń.  

PS: fotki z nocnego spotkania ..., zaginęły podczas konkursu na Miss mokrego podkoszulka !! 
Obecni na spotkaniu byli:  

 Aalssea 
 Ania (FaultFett) 
 Handzik 
 Anakin Solo (– Aiden Taan, przyp. red.) 
 Carnoks Iniro (brak fotki) 
 Chimpo 

 DantE 
 Falcon 
 John Waiter 
 Kaczor 
 Pafawag 
 Loru 

 Mefisto 
 Navar 
 Skała 
 Nowy 
 Andaral 
 & Yako (który również był i ma fotki, 

które również będą)”. 
 
A oto fotoreportaż z tego spotkania: 

   
Mefisto, Alassea, NaVaR, 

Falcon, Carnoks Iniro 
(kawałek) 

FaultFett, Kaczor (kawałek) All, w centrum Chimpo DantE , Aiden Taan (Anakin 
Solo) 

All, w tyle Handzik, Kaczor 
(kawałek) 

   
All, po prawej Kaczor & 

Waiter 
Falcon, Mefi, Handzik, 

Chimpo 
Ostra rozgrywka w SW 

CCG między Aidenem a 
Falkonem 

Chipom, Alassea, NaVaR, 
Falcon 

Alassea, NaVaR 

Loru , Nowy (?) Andaral PaFaWaG Chimpo Falcon Dante & Aiden Handzik 

Tak oto rok temu wyglądało nasze spotkanie. O ile pamięć mnie nie myli, wówczas trwały już pierwsze przygotowania do wyjazdu na Alderaan 
2004. Od tego czasu wiele się zmieniło. Prawie wszyscy stęsknili się za Loru i jego charakterystycznym stylem bycia. Ciekawe też co się stało z tym 
„Nowym” (ja również zapomniałem jego nicka). Na pewno na plus obecnych spotkań należy odnotować frekwencję – około 30 osób to niemalże 
standard – więc nie jest tak źle, jak czasami mi się wydaje.  

Na koniec jeszcze jedno: czy ktoś może odnalazł zagubione zdjęć z nocnej eskapady do Starego Miasta? Czekamy na informację!  
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CorusCon Zero i co dalej ? 

CorusCon 2005? 
Od jakiegoś czasu obserwuję 

pewne posunięcia w kierunku 
organizacji naszego konwentu. 
CorusCon Zero wypadł całkiem 
pomyślnie. Jeżeli do tego dodamy 
kilka dodatkowych atrakcji oraz 
znacznie więcej fanów z całej 
polskiej Galaktyki, to będzie po 
prostu COOL. Należy podkreślić, że 
fani to podstawa – przekonać się o 
tym mógł każdy, kto odwiedził 
picknik Alderaan 2004, czy konwent 
Avangarda 2005. 

 

Awangardowa Porażka? 
Stare przysłowie Sithów mówi: „Nie ciągnij pięciu mynocków 

za ogon” ☺. CorusCon Zero (12.03.2005.) wypalił całkiem nieźle, 
byłem, widziałem i korzystałem. Potem organizatorzy CorusConu 
postanowili pomóc w organizacji konwentu Maelstrom (21.05.2005.) 
– i tu było podobno całkiem nieźle, tak przynajmniej mówią opinie 
(http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=428) ☺ niektórych 
uczestników. Idąc dalej za ciosem miecza świetlnego postanowiono 
wspomóc organizatorów konwentu Avangarda, jednak tego już było 
za wiele (http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=467)  ! 
Organizatorzy pominęli cały blok Star Wars w programie na stronie 
www konwentu, a potem frekwencja uczestników okazała się 
kompletną klapą. Większość atrakcji przygotowanych przez 
członków naszego stowarzyszenia po prostu się nie odbyła. 

Współorganizowanie innych konwentów wymagało na pewno 
dużego zaangażowania i sporo czasu. Ewentualne zasługi i tak 
przechodzą w dużej mierze na głównych organizatorów, nam 
pozostaje zwykle „spijanie kropli goryczy”. Dlatego też weźmy sobie 
za punkt honoru zorganizowanie dobrego konwentu Star Wars – 
CorusCon 2005 lub jak kto woli CorusCon I. Niech moc będzie z 
nami. Uczmy się mądrości ze starych przysłów Jedi i Sith ☺. 

Kalendarz 
Na większości forum praktykowany jest zwyczaj składania 

życzeń jubilatom. Taki zwyczaj znany jest bywalcom forum 
bastionowego (www.forum.gwiezdne-wojny.pl) oraz naszego – 
XONowego. Należy podkreślić, że w czuwaniu nad przypominaniem 
i składaniem na czas życzeń prym wiedzie Mefisto (vel. Mefi). 
W przypadku osób zarejestrowanych w Bastionie, można 
„odświeżać” sobie pamięć zaglądając codziennie na stronę 
i przeglądając listę jubilatów. Obecnie na forum XON jest 
zarejestrowanych ponad 50 osób, jednak nie wszyscy (np. Mike) 
uczęszczają na nasze spotkania i aktywnie działają na forum. Nie 
sposób jednak spamiętać dat urodzin 30 czy 50 osób. Dlatego też 
proponuję stworzenie kalendarza z umieszczonymi rocznicami 
naszych urodzin. W tym względzie pomocnym może okazać się 
wspomniany Mefi, ale zgodę na to muszę mieć również od Was. 
Należy bowiem pamiętać o czymś takim jak dekret Imperatora 
Palpatina o ochronie danych osobowych obywateli Imperium. 

Wniosek: nie należy się zatem skupiać tylko i wyłącznie na samym 
programie imprezy, ale nade wszystko na jej uczestnikami – w najgorszym 
wypadku otrzymamy dobry piknik ☺.  

Jeżeli organizatorzy nie mają nic przeciwko temu, chciałbym dodać 
swoje trzy grosze. W początkowym okresie organizacji konwentu, czyli pod 
koniec ubiegłego roku, mówiłem o kilku pomysłach, między innymi o: 

 zapowiedzi „przedsprzedaży” akredytacji – „wejściówek”, 
z uwzględnieniem stosownych promocji, co umożliwi zorientowanie się w 
liczbie gości; 

 zapowiedzi kilku konkursów, do których należy się wcześniej przygotować 
lub poświęcić im odrobinę czasu; m.in. ogłoszenie konkursu na najlepszy 
niepublikowany wcześniej fan-fic, fan-art, fan-komics, itd., na najlepszy 
strój i miecz świetlny, określenie zakresu tytułowego konkursu 
książkowego; 

Następną kwestią, jest nie poruszanie na spotkaniach w gronie ogólnym 
sprawy konwentu. Może ktoś chciałby pomóc, ale nic nie mówi! Może ktoś ma 
ciekawy pomysł, ale go nie zrealizuje. Może ktoś posiada informację odnośnie 
atakcyjnej lokalizacji konwentu, ale tej informacji nie wykorzystamy. Rozumiem, 
że na forum ogólnym nie wiele się zdziała. Sam byłem za tym, aby spotkania 
organizacyjne odbywały się osobno, ale aby liczyć na pomoc innych, należy 
przynajmniej zarzucić przynętę w eter. 

Po moim ostatnim „napastowaniu” problemu na forum XON, muszę 
przyznać, że wreszcie znalazłem jakieś nowe informacje na temat konwentu, a 
to za sprawą forum (http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=482) 
i Bastionu (http://gwiezdne-wojny.pl/fandom.php#7041). Dzięki, że wreszcie 
podano coś konkretnego: konwent przeniesiono na wrzesień, dokładna data 
podana będzie w ciągu 10 dni (mam tylko nadzieję, że nie odbędzie się to tak, 
jak ze szczegółami programu warszawskiej premiery E3), trwają rozmowy z 
„tajemniczym” partnerem. Zmiana daty jest zrozumiała, choć uważam, że od 
razu dyskwalifikuje przyjazd części młodszych fanów spoza Warszawy. Widzę 
jednak, że problem miejsca nadal istnieje. Jak sam Prezes zauważył poważną 
sprawą jest brak sponsorów. Przygotowywana akcja „złotówka od 
sponsora” nie wypaliła, ale moim zdaniem był to efekt braku szczegółów 
odnośnie miejsca, daty i programu konwentu. Mam nadzieję, że teraz 
wszystko ruszy z siłą wodospadu. Postaram się coś pomóc, myślę jednak, że 
takich rąk do pracy jeszcze trochę by się znalazło na naszych spotkaniach. 
Wydaje mi się poza tym, że wrzucając forum corusconowe do outlanderowego 
(XON) narobimy sobie niezłego bigosu z fasolą – forum przestanie być 
kameralne, bo będzie dużo użytkowników z całej Polski, a tego chyba 
chcieliśmy uniknąć – „będą szły niezłe gazy” ☺ ! 

W następnym numerze: 
 opis rysunku FaultFett ilustrującego Warszawski Fandom, 
 może jakiś raportcik, 
 Alderaan 2004, czyli wspomnienia z kiepskiego konwentu i 

dobrego pikniku fanów Star Wars, 
 nowinki dotyczące CorusCon’u, 
 oraz nowa, może bardziej energiczna, dawka humoru. 

 
Za ewentualne zmiany z planie wydawniczym, spowodowane 
zawirowaniami w mocy, redakcja nie odpowiada ☺ 
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