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Witam ponownie drogich Czytelników! 
Do Waszych rąk trafia właśnie drugi, tym razem 

można by rzec: „wzorcowy”, numer „klubowego” fanzinu. 
Cieszę się, że w ogóle ujrzał on światło dzienne, a światło 
to zawdzięcza w duże mierze Waszemu zainteresowaniu. 
Z pewnymi mieszanymi uczuciami wyszedłem z naszego 
62. oficjalnego Spotkania Warszawskich Fanów Star Wars, 
kiedy to rozpowszechniłem pierwszy, można by rzec 
dziewiczy, numer tego pisemka, tytułowany wówczas 
przeze mnie „wrogą propagandą”. Na spotkaniu słyszałem 
co prawda kilka pozytywnych opinii na jego temat, jednak 
prawdziwe uznanie usłyszałem dopiero kilka dni później na 
spotkaniu organizacyjnym konwentu CorusCon 2005. 
Najbardziej zdziwiło mnie zainteresowanie i uznanie ze 
strony samego Prezesa naszego Stowarzyszenia, którego 
właśnie w pierwszym numerze chyba trochę 
skrytykowałem. Ale widać nasz Prezes Yako to porządny 
Gość, w głębi duszy do błędu potrafi się przyznać, a i 
prawdziwej krytyki się nie boi. Chcę jednak przypomnieć, 
że celem moich wywodów nie było krytykowanie, a raczej 
zmobilizowanie i uporządkowanie działań Stowarzyszenia, 
zwłaszcza tych zmierzających w kierunku organizacji 
wspomnianego konwentu. Korzystając z okazji, chciałbym 
w tym miejscu podziękować również Fault_Fett za sporo 
pomysłów, zwłaszcza tych dotyczących działu na forum 
oraz nowych kierunków dystrybucji naszego fanzinu. 
Składam również podziękowanie Andaralowi za założenie 
z własnej inicjatywy działu „Outlander Magazin” na forum 
(http://www.forum.starwars.xon.pl/viewtopic.php?t=509) 
oraz aktywną dyskusję na temat zawartości nowych 
numerów pisma. Dzięki także dla Darka Jedi za 
umieszczenie na forum wersji pdf’owej pierwszego numeru 
(http://www.starwars.xon.pl/OutlanderMagazin_01.pdf) 
oraz wszystkim pozostałym osobom ze spotkania, 
stowarzyszenia i forum, którzy wyrazili swoje pozytywne 
zdanie na temat magazynu i zachęcili mnie do stworzenia, 
a raczej już współtworzenia, jego kolejnych numerów. 

Chciałbym również przypomnieć moje słowa  
z poprzedniego numeru pisma, a mianowicie to, że ma 
ono być tworzone dla Was, ale także przez Was! Dlatego 
ponownie zachęcam do przesyłania do „redakcji” 
artykułów, fanficów, fanartów czy innych materiałów, które 
chcielibyście opublikować w NASZYM FANZINE! 

Cieszę się również, że mogę Was również powitać 
na czele powiększonej redakcji. 

 
     

W imieniu tejże redakcji 
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W tym dziale będziemy prezentować informacje z fandomu, kraju i ze świata. Ponieważ w sieci znajduje się bardzo wiele portali poświęconych 
Gwiezdnym  Wojnom i szeroko pojętej fantastyce, będziemy się starać wybierać te, które nie pojawiły się na najbardziej uczęszczanych przez fanów 
stronach internetowych. Zapraszamy równocześnie Was do zgłaszania do redakcji takich informacji, które Waszym zdaniem są unikatowe lub mogą 
zainteresować znaczną część naszych czytelników. 

Holonewsy opracował: JW23 

Land Walker – i ty możesz sobie kupić maszynę kroczącą 
Przeglądając nie odwiedzany przeze mnie przez dość długi okres, portal fantastyczny Nowa Gildia 

(http://www.gildia.pl/), zajrzałem jak zwykle do działu poświęconemu „Star Wars”, czyli Gildii Gwiezdnych Wojen 
(http://www.starwars.gildia.pl/ – wiadomość z dnia: 27.05.2005r.). Nie zamieszcza się tam co prawda tak często i tak wiele, 
jak np. na Bastionie, TORze czy ICO, cennych informacji dla naszego środowiska, jednak doszukałem się kilku ciekawych 
doniesień. Pierwszą z nich była informacja, że Agencja Mienia Wojskowego Imperium, na ostatnio przeprowadzonej aukcji, 
dopuściła do sprzedaży osobą postronnym nową maszynę kroczącą, której testy prototypu zakończyły się sukcesem. Land 
Walker 2, bo taką oficjalnie nazwę nosi wspomniana maszyna, został stworzony przez zespół Verpinów (czyt. Japończyków) 
z koncernu Sakakibara Machinery Works. Podstawowe parametry tej maszyny to: wysokość 3,40[m], masa 1,5[t], szybkość 
marszu 1,5[km/h]. Kwestią do tej pory niewyjaśnioną jest uzbrojenie. Wstępnie Land Walker jest sprzedawany z dwoma 
armatami na sprężone powietrze umieszczonymi po obu stronach kabiny. Armata taka potrafi wystrzelić gumowe kule na 
odległość 20÷30[m]. Cena jaką należy zapłacić za to cacko, to bagatela 43,5 tysiąca imperialnych kredytów (czyt. USD). 
Jedyną wadą tegoż wspaniałego wehikułu jest fakt, że maszyna krocząca nie jest odporna na działanie wrogich Ewoków 
i Wooki'ech! 

ŹRÓDŁO: http://www.news.com.au/story/0,10117,15163650-13762,00.html, http://www.starwars.gildia.pl/

Star Wilq Wars – Episode III 
Kolejną ciekawostką odnalezioną w Gildii Gwiezdnych Wojen (http://www.starwars.gildia.pl/ – wiadomość 

z dnia: 22.06.2005r.) była tapeta, którą można sobie ściągnąć. Tapeta jest zapewne przewidziana dla fanów „Star 
Wars”, jak i zarówno „Wilq’a” (http://www.wilq.pl/), specyficznego, komiksowego periodyku, który można zakupić na 
pewno w większości Empików. Plakat, nowa tapeta na windowsowe pulpity autorstwa Braci Minkiewicz został 
przygotowany na kanwie premiery Epizodu III „Star Wars” i nosi tytuł „Revange of the Ba Ba Ba”, co w dosłownym 
tłumaczeniu z Basica na nasze brzmi mniej więcej tak: „Zemsta Ba Ba Ba” – ciekawe, co? Należy podkreślić, że na 
omawianym plakacie opolski superbohater wciela się w rolę zielonego mistrza Jedi. Tapeta dostępna jest 
w rozdzielczości: 1280×960 pikseli.  

ŹRÓDŁO: http://www.wilq.pl/starwilq.html, http://www.starwars.gildia.pl/

„Star Wars – Episode III: Revenge of the Sith” na DVD 
W większości źródeł holonetowych, zarówno tych poświęconym filmom, w ogólności, oraz „Gwiezdnym Wojnom”, 

w szczególności, można znaleźć coraz więcej doniesień i szczegółów dotyczących wydania trzeciej i zarazem ostatniej części 
gwiezdnej sagi na płytach DVD (wydanie dwupłytowe) i kasetach VHS. Ma to nastąpić na świecie 1. listopada br., a w naszym 
kraju, ze względu na Wszystkich Świętych, premiera będzie miała miejsce prawdopodobnie 31. października. To chyba 
pierwszy raz tak szybko po premierze kinowej światło dzienne ujrzy wersja płytowo-kasetowa. Należy się tylko cieszyć ☺. 
Obecnie w sklepach internetowych można już zamawiać wydanie dwudyskowe DVD za około 75 zł. 

W przyszłym roku na lady sklepów trafi natomiast box zawierający całą gwiezdną sagę. Prawdopodobnie polska wersja 
dubbingowana wszystkich sześciu części na DVD pozostaje tylko w sferze marzeń sennych, choć dodanie jednej ścieżki 
dźwiękowej (językowej) nie jest chyba czymś niemożliwym do wykonania. Poza tym wydawcy DVD mogliby pomyśleć o jakimś 
specjalnym, wypasionym boxie, dodatkowo z całą serią „Clone Wars”, „Droids”, „Ewoks” i kilkoma innymi ciekawymi filmami 
dokumentalnymi oraz fabularnymi (np. tymi o Ewokach), jak postarano się w przypadku Trylogii „Matrix”. To by była dopiero 
gratka dla konesera. Poza tym fajnie by było, aby dodatkowe sceny, wycięte w wersji kinowej, były włączone bezpośrednio do 
filmu (tzw. wersja rozszerzona), z czym można było się spotkać w „Lord of the Rings” (czyt. trylogia „Władca Pierścieni”). Moim 
zdaniem oglądanie tych scen z osobna to żadna przyjemność. Niestety to tylko moje marzenia, a nie doniesienia ze strony 
dystrybutora czy producenta. Ale pomarzyć zawsze wolno. Wracając jeszcze na chwilę do wersji dubbingowej, zapewne 
zostanie wydana na kasetach video (VHS). Ciekaw jestem natomiast opinii osób, które były w kinie na takiej wersji „Zemsty 
Sithów”. Ja byłem i muszę przyznać, że moim zdaniem została wykonana naprawdę profesjonalnie, podobnie jak dubbing 
w E1 i E2, może poza małym ale – głosem Dartha Vadera po zamknięciu go w jego mroczny hełm i uniform – to była po prostu 
żenada!!!  
ŹRÓDŁO: http://www.imperial.com.pl/, http://www.imperial.com.pl/movie.php?id=1165, 

http://www.imperial.com.pl/movie.php?id=1165&edid=1681, http://dvd.epf.pl/articles/dvd_aktualnosci/398890/, 
http://e-dvd.pl/?v=film&id=8795, http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=26790&strona=dvd, 
http://gwiezdne-wojny.pl/epizod3.php#7135, http://gwiezdne-wojny.pl/epizod3.php#7154, http://gwiezdne-wojny.pl/epizod3.php#7183  

Nowości wydawnicze ze znakiem „Amber” & „Mandragora” 
„Amber”, nasz jedyny obecnie wydawca książek z logo „Star Wars”, po premierze „Zemsty Sithów” zrobił sobie po prostu duże wakacje. 

W czerwcu i praktycznie przez cały lipiec żadna książka nie ujrzała światła dziennego! To oburzające ☺! Dopiero 29. lipca na półki księgarń trafił VIII tom 
cyklu „X-Wing”, pt. „Zemsta Isard”, autorstwa Michaela A. Stackpole’a (tłumaczenie: Andrzej Syrzycki). Cena okładkowa to 29,80 PLN. Plany „Amberu” 
na najbliższy czas są następujące: we wrześniu będzie można nabyć IX tom cyklu „X-Wing. Wojownicy z Adumara" Aarona Allstona (w tłumaczeniu 
Aleksandry Jagiełowicz), natomiast w listopadzie – "Survivor`s Quest" Timothy’ego Zahna (tłumacza nie ustalono). Cieszę się zwłaszcza z tej ostatniej 

 

pozycji, ale niepokoi mnie trochę fakt nie wspominania o wydaniu ostatniego tomu „Nowej Ery Jedi”.  
Wydawnictwo komiksów „Mandragora”, na kanwie premiery „RotS”, wydało „Obsesję” – pięciotomową serię komiksów 

z okresu „Wojen Klonów” oraz 67 tomik serii „Republika”. Właśnie w kioskach pojawił albo lada dzień powinien pojawić się ostatni 
tom „Obsesji”. To jednak chyba koniec pomyślnych wiadomości, ponieważ nic w zapowiedziach tego wydawcy nawet nie wskazuje 
na chęć wydawania czegokolwiek jeszcze z interesującym nas logo „Star Wars”. Ciekawe, czy i tego wydawcę, po 
wydawnictwach: „TM-Semic”, „Egmont” i „Amber”, spotkał tak wielki sukces wydawniczy (czyt. finansowy) na fali komiksów 
z gwiezdnej sagi. Miejmy nadzieję, że nie! 
ŹRÓDŁO:  http://www.wydawnictwoamber.pl/, http://www.wydawnictwoamber.pl/ksiazka.php?indeks=007063, 

http://gwiezdne-wojny.pl/news.php?nr=6998, http://gwiezdne-wojny.pl/books.php#7150, http://gwiezdne-wojny.pl/books.php#7188, 
http://www.mandragora.pl/index.php, http://www.mandragora.pl/index.php?id=9&idg=2&idk=183
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CorusCon, CorusCon, CorusCon… no właśnie, co z tym naszym konwentem? W tej rubryce będziemy się starali przedstawić Wam, w miarę 
spójny sposób, nowinki z planu konwentowego, przygotowania, plany, pomysły – co nowego wiadomo w tym względzie itd. Oczywiście na razie naszą 
uwagę poświęcimy edycji 2005. O następnych pomyślimy później. W poprzednim numerze chyba trochę obsmarowałem temat konwentowy i małe co 
nieco się ruszyło. Przejdę więc może do konkretów i postaram się uporządkować większość wiadomości rozrzuconych po necie. Pod uwagę brałem 
przede wszystkim następujące źródła informacji: strona konwentu (http://www.coruscon.prv.pl/), forum XON (http://www.forum.starwars.xon.pl/) 
oraz Bastion (http://gwiezdne-wojny.pl/). 

CZAS: Znana jest już data CorusConu – wstępnie ustalono ją na dzień 16.÷18. września (http://gwiezdne-wojny.pl/news.php?nr=7063), jednak 
po burzliwej debacie na stronie Bastionu i jego forum postanowiono przeprowadzić sondę wśród fanów (http://gwiezdne-wojny.pl/news.php?nr=7084), 
na podstawie której zostanie podjęta decyzję o kolejnej zmianie daty, prawdopodobnie na 11.÷13. listopada, czyli w długi weekend. Dzięki temu 
będzie można rozpocząć konwent dużo wcześniej w piątek! Co dziwne, jeszcze kilka dni temu większość osób, nie licząc tych którzy nie planują 
przyjechać, opowiadała się za datą 11.÷13. listopada, tymczasem dzień przed wydaniem numeru prym wiedzie poprzednia data, czyli 16.÷18. 
września. Przykre jest natomiast fakt, że niemal połowa z prawie 400 głosujących – postanowiła nie przyjeżdżać. No cóż – nie każdy może. Jeżeli 
chodzi o czas imprezy wstępnie ustalono godziny, w których odbywać się będą prelekcje (prawdopodobnie dwie sale prelekcyjne + GamesRoom + 
sala turniejowa): piątek 18÷22, sobota 10÷22, niedziela 10÷16.
   
 

 
Sonda „Kiedy ma się odbyć CorusCon?” – wyniki na 19.08.2005. 

(http://gwiezdne-wojny.pl/sonda.php?akcja=wyniki&sekcja=fandom&id=69) 

 

   
MIEJSCE: Z wstępnych ustaleń wynika, że konwent odbędzie się w tym samym miejscu co CorusCon Zero, czyli w Szkole Podstawowej 

nr 211 w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 21 (na tyłach Empiku Megastore). Nie pojawiła się co prawda jeszcze żadna oficjalna informacja, ale 
wynikała ona z dwóch faktów: pierwszy – okres urlopowy, drugi – datę musimy potwierdzić w szkole i uzyskać zgodę dyrekcji. Myślę, że wyjaśni się to 
w najbliższym czasie. W szkole dostępnych będzie około 10 sal, w tym: sala gimnastyczna, stołówka, OrgRoom (sala dla organizatorów?), sala 
turniejowa, 4 sale noclegowe oraz dodatkowo będziemy mieli do dyspozycji ogrodzone boisko. Umowę ze szkołą podpisać ma Team Radio, jako 
współorganizator, lub osobiście Yako.

AKREDYTACJA: Pomimo moich usilnych nacisków, nadal nie pojawiła się żadna oficjalna informacja odnośnie ceny wejściówki na konwent. 
Swego czasu była mowa o „przedsprzedaży” akredytacji, ale teraz padają znowu pytania: od kiedy?, do kiedy?, no i oczywiście za ile? Ta kwestia była 
omawiana na dwóch zebraniach organizacyjnych 28. czerwca i 18. lipca, które odbyły się w Starym Młynku. Streszczenia tych spotkań można 
przeczytać na forum XON (http://www.forum.starwars.xon.pl/viewtopic.php?t=497, http://www.forum.starwars.xon.pl/viewtopic.php?t=533). 
Ze wstępnych wyliczeń wynika, że będzie kilka opcji wejściówek: 1) karnet na całą imprezę – 40 kredytów (czyt. zł lub PLN); 2) piątek – 10 kred.; 
3) sobota – 25 kred.; 4) niedziela – 15 kred.; 4) wcześniejsza akredytacja do 1 sierpnia (to chyba już nieaktualne) – 30 kred. Akredytacja ma 
ruszyć zaraz po podpisaniu umowy ze szkołą. 

KONKURSY: Z proponowanych przeze mnie konkursów fanowskich, jak na razie 22. lipca na stronie konwentu, a potem także na stronie 
Bastionu (http://gwiezdne-wojny.pl/news.php?nr=7152), pojawiła się zajawka konkursu na fanfic na 5000 znaków, który będzie opublikowany 
w materiałach konwentowych. A teraz świeżutka informacja z 19. sierpnia ze strony CorusConu głosi, że osoba wygrywająca w tym konkursie wchodzi 
na konwent ZA DARMO!!! ☺ Termin nadsyłania prac został przesunięty z 20. na 31. sierpnia. ☺ O innych konkursach słuch zaginął . 

PRELEKCJE: Z tego co wiem, kilka osób już zgłosiło się do organizatorów w celu przeprowadzenia swoich prelekcji. Szczegółów nie znam, 
jednak prelegenci mieli zgłaszać swoje propozycje, według ustaleń na jednym ze spotkań organizacyjnych, do 20 sierpnia. Za taką współorganizację 
konwentu miały być przewidziane również jakieś profity (za jedną prelekcję – 5 kredytów zniżki, maksymalnie – 10 kredytów). Na konwencie znajdzie 
się kilka pozycji podobnych do tych, które miały miejsce na CorusConie Zero i Avangardzie. 

TURNIEJE: Na CorusConie planowany jest turniej TCG, Sabacca oraz turniej SW Miniatures (być może sankcjonowany i o randze Mistrzostw 
Polski), a może również turniej CCG – dla starszych zapaleńców. Odbędą się również sekcje SW RPG. LARP’a prawdopodobnie nie będzie. 

REKLAMA: Planowana jest: reklama CC na Imladrisie (plakaty), wciągnięcie Empiku w patronat i reklamę (pomysł z zakładkami do książek), 
plakaty na mieście, głównie w różnych księgarniach, może uda się dogadać z radiem Bis, oczywiście reklama w Team Radio i na ich stronach, portale: 
Bastion, ICO, TOR + fora dyskusyjne i inne portale ogólno fantastyczne, gazety w tym „Gazeta Wyborcza”. 

KOSZTY: W organizację i pokrycie części kosztów włączyło się Team Radio – to już chyba wiadomo. Z wyliczeń Falcona wynika, 
że z wejściówek powinniśmy zebrać około 4,5 tysiąca kredytów. Koszt wynajmu szkoły to około 3 tysięcy kredytów (+ ewentualne premie dla dyrekcji 
i nauczycieli, którzy mieli by pilnować imprezy). Pozostały koszty to: opłacenie pobytu gości (w tym może Staszka Mąderka), nagrody, sprzęt itd. 

SPONSORZY: Obecnie – na pewno wiem, że otrzymaliśmy 25 sztuk gry „LEGO Racer” na nagrody od firmy Cenega. Na oficjalnej pojawiła się 
ostatnio informacja, że w gronie sponsorów pojawił się sklep Fanatyk.pl, który na konwencie wystawi swoje stanowisko. Podobnie może będzie 
w przypadku Rebel.pl (prawie na pewno). Będziemy się też starać o „poparcie” w następujących firmach:  Amber, ISA (która może będzie głównym 
sponsorem w turnieju SWM), Egmont, LEM, LEGO, Mandragora i inne. 

STRONA CC: Tu zauważamy pewną poprawę w kwestii aktualizacji. Ale wciąż pojawia się na niej mało informacji. Mam nadzieję, 
że z nastaniem nowego roku szkolnego, czyli we wrześniu (a nie studenckiego, czyli dopiero w październiku) wszystko, w tym organizacja konwentu 
i aktualizacja strony, ruszy z kopyta. Wczoraj, 19. sierpnia pojawił się link do CorusCon’owego Forum (http://www.outlander.pl/corusforum/), a to już 
duży postęp. Na stronie są również dostępne linki do innych star-wars’owych forum, gdzie podejmowany jest temat konwentu: 

 Bastion (http://gwiezdne-wojny.pl/b.php?nr=151355), 
 ICO – HoloNet (http://www.holonet.pl/viewtopic.php?t=2511), 
 TOR (http://www.outerrim.pl/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=333&sid=e9f9b74b93b05a3ae22fe14fba504a32), 
 Narilvatar (http://forum.narilvatar.pl/viewtopic.php?t=4019). 
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Dziś, w dziale „Stowarzyszenie Outlander”, prezentujemy materiały zapowiedziane w poprzednim numerze. Pierwszym z nich jest 
rozstrzygnięcie konkursu na logo naszego stowarzyszenia. Drugim natomiast – opis warszawskiego fandomu, sporządzony przez Fault_Fett, autorkę 
tegoż fanartu. W celu lepszego zobrazowania, tego pewnego rodzaju „Tablo”, dodałem małe fotografie poszczególnych osób. Mam przy tym nadzieję, 
że nikt nie będzie mi miał tego za złe, wszak starałem się wszystkim wybrać w miarę dobre ujęcia. Przedstawimy też garść informacji dotyczących 
samego stowarzyszenia, które pojawiły się na forum XON (http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=543&highlight=kilka+pyta), w temacie „Kilka 
pytań”. Myślę, że będzie to dobre uzupełnienie materiału zaprezentowanego w wywiadzie z Prezesem Yako. 
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Konkurs na logo – rozstrzygniety !!! 
Konkurs na logo, po kilkakrotnym przesuwaniu terminu jego zakończenia, został wreszcie rozstrzygnięty. Jest w tym duża zasługa Falcona, 

który wreszcie zebrał wszystko „do kupy” i wystawił na forum XON () ankietę konkursową. Pomimo dużej liczności użytkowników forum (ponad 50), 
tych aktywnie działających jest stosunkowo niewielu. Można się było o tym przekonać właśnie podczas omawianej ankiety, w której wzięło udział tylko 
26 osób. Swój głos można było oddać na jeden z dwudziestu trzech projektów, ale należy podkreślić, że było ich nieco więcej. I tak, np. ze względu 
ograniczeń jakie narzuca sam kod PHP naszego forum, projekty Navara umieszczono po kilka w jednej opcji ankiety. Część projektów nie wzięło 
również udziału ze względu na charakter „prototypowy”. Nie przeszkodziło to jednak w żadnym stopniu w wyłonieniu zwycięzcy. 

Jak wynika z przedstawionych powyżej wyników głosowania, zwycięskim projektem było Logo Fault_Fett (FF 6 – Projekt 24), które 
w zdecydowany sposób pobiło konkurentów. Należy również podkreślić, że stosunkowo dobry wynik uzyskały dwa projekty Herbu, które zdobyły po 
5 głosów. Tak więc jeśli chodzi o „łączną pulę głosów na twórcę”, to mamy remis – po 10 głosów Fault_Fett i Herbu [Huuuuuuraaaa!!! ☺ – należy 
podkreślić, że w sprawach grafiki możemy zawsze na nich liczyć!]. Od tego momentu zwycięskie logo Fault_Fett będzie nam ciągle towarzyszyć, 
o czym można się przekonać chociażby w nagłówku niniejszego działu. Projekt ten oraz kilka innych, których nie udało się nam zaprezentować 
w poprzednim numerze „Outlander Magazine”, przedstawiamy poniżej w nieco większe formie niż prezentowane w wynikach ankiety. Należy 
nadmienić, że jeden z projektów Herbu, oczywiście za zgodą autora, został wykorzystany na okładce tego numeru magazynu. 

JW23 

 
 

 

Projekt Fault_Fett Projekt Fault_Fett Projekt Fault_Fett Projekt Fault_Fett mod 
Falcon 

Projekt Fault_Fett mod 
Falcon 

 
 

Zwycięski projekt Fault_Fett Projekt Herbu Projekt Herbu Projekt Herbu 
Outlander Magazin – Numer 02 20.08.2005.  dark site 3  ☻  (5/26)

http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=543&highlight=kilka+pyta


 

Opis warszawskiego fandomu 

1. TDC – pochodzi z rzadka, ale występuje również znienacka, w Środowisku Fanów  stworzenie informatyczne  widywane w okolicach Programowania. Strój wzorowany 
na szmuglerze (basic: Smuggler). 
2. Pafawag – okaz na pokaz z Fabryki Wagonów, gromada: Pociągowe; rodzina: ICOwate  Niektórzy twierdzą, że ma coś wspólnego z dzikami (usierścienie pono), acz 
informacje te są mocno wątpliwego sortu. Strój wzorowany na szturmowcu (basic: Stormtrooper). 
3. Fault Fett – zdegenerowany klon, w linii prostej pochodzi od Kun i Fettów. Rząd – pajacowate.Występuje w dziczy. Strój wzorowany na Ręce Imperatora – Marze Jade 
(basic: Emperors Hand – Mara Jade). 
4. Chimpo - jak na krewniaka Cimpansów przystało, niepoprawny amator ban(an)ów  – nie wiadomo, po jakim przodku odziedziczył zamiłowanie do Cipesów.  Strój 
wzorowany na pilocie Rebelii (basic: Rebel Pilot). 
5. Navar – Jeździec Skody, zwanej skądinąd Skodą Navara… kraina pochodzenia – coś z Ba!Wołominami; sympatie – mroczne; wejrzenie – przenikliwe. Strój wzorowany 
na lordzie Sith (basic: Lord of the Sith). 
6. Andaral – ponoć ma coś wspólnego z Pingwinami, choć nie potrafi tego (i owego) do końca udowodnić. Gatunek na wymarciu. Strój wzorowany na rycerzu Jedi (basic: 
Jedi Knight). 
7. Yako – pokemonowate; rodzina – Misie. Amator bobrów, owieczek i w zasadzie wszystkiego, co nie ucieka na drzewo.  Strój wzorowany na Darthie Vadere (basic: 
Darth Vader). 
8. Herbu – aczkolwiek w kartotece wzmiankowany w sąsiedztwie niejakiej Mai, trudno powiedzieć, czy ma coś wspólnego z pszczołami. Powiązania z trutniami nie zostały 
uwiarygodnione. Strój wzorowany na Hanie Solo (basic: Han Solo). 
9. Kaczor – jak sama nazwa wskazuje, ptaszysko błotno/bagienne; loty – modelarskie; brodzenie – przeważnie w kleju. Strój wzorowany na oficerze Imperium (basic: 
Imperial Officer). 
10. Skała – jak na opokę przystało, twardy przedstawiciel zapatrywań konserwatywnych. Nawet kawy nie tyka. Pochodzenie – z dala od Krzemowej Doliny.  Strój 
wzorowany na farmerze wilgoci z Tatooine (basic: Tatooine Moisture Farmer Suit). 
11. Alassea – wyższe warstwy Asgardu, Olimpu tudzież Walhalli… – zlokalizować trudno z uwagi na ulotność. Rodzina – Boginiowate. Sympatie – Jagularne. Strój 
wzorowany na łowcy nagród (basic: Bounty Hunter). 
12. Jag – boski podnóżek ze wskazaniem na to drugie. Drapieżny przedstawiciel Jagularów; niejasne konszachty z plemionami barbarzyńskiej Północy. Strój wzorowany na 
imperialnym gwardziście (basic: Imperial Guard). 
13. Darek Jedi – zdecydowany przeciwnik ptactwa, anzant łasicowatych. Zamiłowania akwarystyczne plasują go w rzędzie Adminus  Aquaticus. Gadów też nie lubi.  Strój 
wzorowany na mistrzu Jedi (basic: Jedi Master). 
14. Killrah – egzotyczny przydomek wskazuje na pochodzenie… egzotyczne, lecz nie sklasyfikowano, do jakiej grupy kwalifikują go zmutowane szczątkowe głowoogony - 
pozostałość po władających Mocą przodkach z Ryloth… Strój wzorowany na Jawie (basic: Jawa). 
15. John Waiter – stworzenie ukradkowe, występujące przeważnie w rejonach Drugiej Strony Obiektywu. Bardzo pracowite, choć z mrówkami raczej mało ma wspólnego 

 Strój wzorowany na hapańskim księciu Isolderze (basic: Prince Isolder - Hapan Royal Suit). 
16. Aiden – z uwagi na dużą płochliwość trudno jednoznacznie sklasyfikować. Można natomiast z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić Kotowatość oraz 
Wildernessowatość  Strój wzorowany na stroju Anzata (basic: Anzati Suit). 
17. Falcon – pochodzi z rodziny sokołowatych, uprawia wysokie loty a nawet rzut Gaderffi. Występowanie – ta sama zagroda, co Navarowate  Strój wzorowany na 
człowieku pustyni (basic: Tusken Raider). 
18. Handzik – rzadki okaz stworzenia spokrewnionego ze świętymi Krowami z zaginionego kontynentu Mu oraz Świętymi Kotami, czczony od Polski aż po Australię, choć 
występuje obecnie jedynie na terenie tej ostatniej. Ponoć krewniaczka Czterech Pancernych  Strój wzorowany na księżniczce Leii (basic: Princess Leia). 
19. Mefisto – piekielna odmiana Kaczki występującej w symbiozie z czarcim Cerberem o przydomku Azorro. Rodzina – lgowate, bo przeważnie Lgnie. Strój wzorowany na 
łowcy nagród (basic: Bounty Hunter). 
20. Loru – pewne zamiłowania wskazują na bliskie pokrewieństwo do Misia Koala – senność i nieustające pragnienie. Strój wzorowany na pilocie Rebelii (basic: Rebel 

). Pilot
21. DantE – nie wiada, czy pochodzi z rodziny płazów, choć pewne cechy umiejscawiają go w bliskości okularników. Strój wzorowany na klonie Imperatora Palpatina 
[z: Mrocznego Imperium] (basic: Cloned Emperor Palpatine [from: Dark Empire]). 
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some questions 
Pewnego letniego dnia, na naszym forum XON (http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=543) pojawił się ciekawy temat pt. „Kilka pytań”, 

założony przez Darka Jedi. Temat, jak sam tytuł wskazuje, dotyczył kilku problematycznych pytań związanych z naszym stowarzyszeniem, jego 
rejestracją, organizacją, obecną i przyszłą działalnością oraz ofertą specjalną dla członków. Temat wywołał małą burzę, która jednak umożliwiła 
wyjaśnienie kilku rzeczy, doinformowanie zainteresowanych i oczyszczenie mglistej aury tworzącej się wokół omawianego problemu – mówią 
podobno, że „…Ciemna Strona wszystko przysłanie…” ☺. Poniżej zaprezentuję pytania, o których mowa, oraz odpowiedzi samego Prezesa Yako, 
który w tych względach orientuje się najlepiej. Myślę, że będzie to pewnego rodzaju uzupełnienie przeprowadzonego z Nim wywiadu, na potrzeby 
niniejszego numeru naszego periodyka. Redakcja pozwoliła sobie na drobne zmiany kolejności i poprawki kosmetyczne nie umniejszając znaczenia 
wypowiedzi ich autorów. 

JW23 
Darek Jedi: Mam kilka pytań dotyczących Outlandera: pyt. 1. Kiedy oficjalnie rusza stowarzyszenie? pyt. 2. Czy już zostało zarejestrowane? 
Yako: Otóż wszystkie wnioski są już wypełnione, ale nie zostały złożone, ponieważ pojawiła się konieczność skonsultowania tego z prawnikiem. 

Stowarzyszenie (nawet takie non-profit) musi prowadzić księgowość. A ani ja, ani nikt z zarządu nie jest księgowym i nie podpisze "papierka", 
że bierze odpowiedzialność za finanse. Jak zapewne wiesz Darku, i Wy wszyscy też – z urzędem skarbowym nie ma żartów, i nie chcemy się 
wpakować w coś, z czego nie wybrniemy (a w skrajnym przypadku – do pierdla) zatem trzeba to posprawdzać. W najgorszym wypadku trzeba 
będzie "zatrudnić" księgowego z firmy, która zajmuje się tym zawodowo. Pojawia się wtedy drugi problem – kasa… I tak kółeczko się 
zamyka… Zatem Nie jestem w stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na pytanie numer 1. 

Darek Jedi: pyt. 3. Jak wygląda plan działania stowarzyszenia? (realny!) 
Yako: 1) Poprawa wizerunku fanów SW (aby nasze "oficjalne spotkania" to nie były takie chlejkony). 2) Wsparcie dla inicjatyw Fanowskich 

(nie powiem Ci JAKICH, ponieważ to już zależy od samych fanów). 3) CC i może następne. 4) Integracja fanów… Nie tylko z Warszawy. 
Darek Jedi: Miałem na myśli jakieś szczegóły a nie tylko ogólniki.  
Darek Jedi: pyt. 4. Co z kartami klubowymi? 
Yako: Eeee. Ja o czymś chyba nie wiem… Jakie karty? 
Mefisto: Darkowi chodziło chyba o coś w rodzaju karty członkowskiej, potwierdzającej, że należysz do Outlandera. 
Darek Jedi: Karty do identyfikowania członków, uprawniające do wspomnianych przez Ciebie zniżek. 
Yako: AHA! No chyba, że tak. Teraz rozumiem. Tak, oczywiście będą. Nie wiem jeszcze jak rozwiązane – w formie "legitymacji" czy identyfikatora. 

Ale tak – będą. 
Darek Jedi: pyt. 5. Co członkowie klubu będą mieć w zamian za płacenie składek?? 
Yako: 1) Prawo do zniżek na to, co "wyprodukuje" Outlander – jak na przykład było z koszulkami ROTS. 2) Uczestnictwo w imprezach zamkniętych 

Outlandera. 3) Zniżka przy imprezach otwartych Outlandera i partnerów Outlandera. 4) Zniżki w sklepach – dopiero w planach i w czasie 
negocjacji… 5) Możliwość budowania społeczności fanów… ☺ 

Darek Jedi: No to jest jakiś plan. 
Darek Jedi: pyt. 6. Czy zostanie uruchomiony jakiś program partnerski/lojalnościowy? 
Yako: Czyli co? Wciągasz kogoś do Outlandera i w zamian awansujesz w społeczności? Masz mniejszą składkę? – Nie. To nie sekta. Chyba, 

że opacznie zrozumiałem Twoje sformułowanie "program lojalnościowy". 
Darek Jedi: Zupełnie nie zrozumiałeś, o co mi chodzi! Program lojalnościowy wiąże się ze współpracą fanklubu ze sklepami, wydawnictwami itp. 

Skąd wpadł Ci do głowy pomysł z piramidą finansową????? 
Darek Jedi: pyt. 7. Jak wygląda podział obowiązków w klubie (kto jest za co odpowiedzialny)?? 
Yako: 1) Falcon – wiceprezes i de facto zastępca. 2) Ania FF – muszę z nią omówić funkcję, choć póki się te sprawy w KRS nie zakończą, to zadanie 

pozostanie puste. 3) Komisja Rewizyjna, czyli DantE, NaVaR i CyberX – kontrola i de facto stworzenie takiej "rady" doradczej razem 
z Zarządem. 4) Io Nois – sekcja RPG Outlandera. 5) Waiter – Outlander Magazine (to jest też przykład właśnie INICJATYWY FANOWSKIEJ, 
o której pisałem wyżej). 

Darek Jedi: pyt. 8. Jak wygląda sprawa ze składkami? (wartość, co dostaje w zamian członek klubu itp.) 
Yako: Wartość została ustalona na 6 zeta miesięcznie lub 60 zeta rocznie. Pytanie, czy nie będziemy musieli płacić księgowej/księgowemu. Wtedy 

trzeba będzie wyliczyć składki jeszcze raz. 
Darek Jedi: pyt. 9. Kto będzie odpowiedzialny za finanse?? 
Yako: Patrz odpowiedź na pytanie 7 [przypis redakcji – powinno być chyba: „Patrz odpowiedź na pytanie 8”]. 
Darek Jedi: pyt. 10. Na co będą przeznaczane wpływy ze składek? 
Yako: Wpływy? Założeniem stowarzyszenia Non-profit jest to, że NIE BĘDZIE wpływów – w znaczeniu zysków. Zapewne chodzi Ci o Cele statutowe. 

Zatem gotówka będzie wykorzystywana na cele statutowe, czyli między innymi <<patrz odpowiedź na pytanie 5>>. 
Darek Jedi: Majątek stowarzyszenia jest tworzony z wpływów (składki, zarobione pieniądze itp. ) Chodzi mi o pożytkowanie tych pieniędzy. 
Bliźniak2: Oj Yako… Przeczytałem Twojego posta i w zupełności Ciebie nie rozumiem. Mam wrażenie że Ty w ogóle nie wiesz jak wygląda 

zakładanie stowarzyszenia! Sorry, ale w przypadku zakładania jakiegokolwiek zrzeszenia non-profit nie potrzebujesz księgowości! Poza tym 
nie rozumiem co daje OUTLANDER (((??))) 
JA NALEŻĘ do klubu miłośników pielęgnic afrykańskich z jeziora Malawi. I założenie stowarzyszenia wyglądało zupełnie inaczej, aniżeli Ty to 
organizujesz: 1) Najpierw powstał ogromny serwis www.malawi.pl z wielką bazą gatunków, porad itp. 2) Następnie DOPIERO powstał pomysł 
założenia klubu ze składkami itd. 
Co w takim razie Yako oferujesz w Outlanderze? Wybacz, ale ja widzę wyłącznie wkurzenie ludzi. 
A jak wygląda klub: Opłata jest 20 zł rocznie. Co daje: 1) Konto mailowe z domenie malawi.pl. 2) Miejsce na stronę www – jeśli miała by to być 
wizytówka akwarysty to może zostać wykonana gratis! 3) Karty klubowe – imienne uprawniające do zniżek w sklepach w całej Polsce jak 
również w większości akwarystycznych sklepów internetowych. 4) Forum dyskusyjne. 5) Czat klubowy. 6) Możliwość CZYNNEGO korzystania 
z galerii klubowej. 7) BEZPŁATNY wstęp na wszystkie imprezy klubowe w tym na FKM – jedną z największych imprez akwarystycznych. 
A CO DAJE OUTLANDER? 

Yako: Niestety, ale potrzebny jest księgowość – Wyszedłem z takiego założenia jak TY i dobrze, że się w porę zorientowałem. Ponieważ są jakieś 
wpływy (choćby składki i darowizny) i z tego się trzeba rozliczać. A jeśli nie wiesz, co ma dawać Outlander – przeczytaj jeszcze raz mojego 
posta – no jaśniej tego nie napiszę. A malawi to stowarzyszenie zwykłe…  

Darek Jedi: Prawdę mówiąc nadal nie rozumiem dlaczego nie chcesz zacząć od stowarzyszenie zwykłego? Zawsze można je potem przekształcić 
w stowarzyszenie zarejestrowane. 

Yako: Dlaczego nie chcę zaczynać od zwykłego? 1) NIC nie daje prawnie. 2) Chciałem zacząć od zwykłego, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma 
sensu podwajać sobie pracy. 

Bliźniak2: Oj Yako… A co chciałbyś żeby stowarzyszenie dawało? Jak na razie widzę koszmarnie wysokie składki i nic więcej! Ja jednak malawi jako 
stowarzyszenie zwykłe organizuje imprezy, wystawy, robi koszulki, znaczki itp. A co Ty planujesz więcej >? 

Darek Jedi: To jak na razie tyle. Bardzo [przypis redakcji – ze względów publikacyjnych redakcja zmieniła „proszę o” na:] „dziękuję za” odpowiedzi. 
Yako: Mam nadzieję, że zaspokoiłem ciekawość Twoją i Was wszystkich. Dzięki! 

Redakcja dziękuje Darkowi Jedi, Yako, Bliźniakowi2 i Mefiemu za udział w dyskusji. ☺ 
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FC OUTLANDER 
Temat, który właśnie czytacie, tak naprawdę nie miał się tutaj znaleźć. Ale ponieważ od czasu do czasu na forum XON ktoś podejmuje dyskusję 

w temacie „FC Outlander ??” (http://starwars.xon.pl/forum/viewtopic.php?t=557) założonym przez Lorda Kuna (mam nadzieję, że to się tak 
odmienia), postanowiłem nadmienić i o tej sprawie parę zdanek, właśnie w dziele „Stowarzyszenie Outlander”. 

Gdy po raz pierwszy „wchodziłem” do omawianego tematu na forum moim pierwszym skojarzeniem było: „FC – Football Club”, więc 
pomyślałem, że tym gościom chodzi po prostu o założenie drużyny gwiezdnej piłki, takiej jak na Alderaanie 2004, abyśmy po prostu mieli drużynę 
reprezentacyjną. Jakże byłem w błędzie. Z małym sceptycyzmem zacząłem wczytywać się w temat, poprzedzony sondą, o której za chwilę, i jakiegoż 
doznałem rozczarowania, tzn. olśnienia. W temacie nie było mowy, choćby słowem, o piłce nożnej, a jedynie o walkach na miecze, oczywiście te 
świetlne. Teraz zaczęła mi świtać w głowie następująca myśl: „FC – Fighting Club”, czyli klub walki na wspomniane miecze. Teraz sprawa była 
jasna. Kilku osób w naszym gronie postanowiło założyć „bractwo miecza świetlnego”, a byli nimi: LordKun, Damekki, Mamuth, CyberX (zwany 
CyberSeX’em) oraz jego brat ZetRox. Myślę, że to naprawdę dobry pomysł. Osoby zainteresowane mają brać udział w turniejach organizowanych 
mniej lub bardziej regularnie. Wymagania jakie stawiane są przed adeptami tej sztuki walki to: chęć, świadomość uszkodzenia członków ciała oraz 
niezbędny sprzęt, czyli w tym wypadku "miecz świetlny" (czyt. kij od szczotki z bajerami lub bez…, ale żadnych urwanych gałęzi albo gaz-rurek!). 
Patrząc na możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas treningów i turniejów, myślę, że dobrym pomysłem byłoby również zakup odpowiednich 
ochraniaczy (na ręce i inne części ciała, w tym najważniejsze – kask na głowę), a także wykupienie ubezpieczenia (zawsze to parę kredytów przy, nie 
daj Mocy, złamanej ręce). 

Rozmyślając małe co nieco na ten temat przypomniały mi się kilka rzeczy. Pierwsza, to fakt, że z naszego grona, to właśnie Loru, który już się 
uaktywnił w temacie, ma niezłe obycie w tej specjalności, jako były (chyba) członek bractwa rycerskiego. Druga, to fakt, że po Alderaanie 
i beznadziejnym, samurajskim pokazie organizatorów, padła kiedyś propozycja zainscenizowania takich walk na CorusConie – w tym względzie coś 
chyba działali: Falcon, Yako i może Freedon_Nadd, a także Loru z produkcją swojego świecącego miecza do walk, o którym słuchy zaginęły. Trzecia, 
to właśnie wykorzystanie takiego FC Outlander – oprócz wspomnianej tu inscenizacji na różnych imprezach, można pokusić się o nakręcenie 
naprawdę dobrego fanfilmu, w którym prezentujemy tylko zaaranżowaną walkę. Pewnie część z Was widziała świetny fanfilm braci Cary’ego 
& Calvina Ho (Ho Brothers’ Productions) pt. „Art of Saber” (na nasze to by było: „Sztuka miecza”). Kto nie widział, naprawdę polecam – świetna 
aranżacja, choreografia, muza i sztuka walki mieczami. Po prostu klasyka. 

Prowadząc dalsze swoje rozmyślania, uważam, że każdy powinien zapoznać się ze specyfiką form walki Jedi mieczami świetlnymi (orientacja 
w technikach i ich specyfice). W tym względzie polecam poradnik form zamieszczony na Bastionie (http://gwiezdne-wojny.pl/encyklopedia.php?r=332), 
książki, filmy i inne materiały dokumentalne. Jeżeli zaś chodzi o praktykę to polecam: 1) trzy części gier komputerowych Jedi Knight oraz dwie części 
gry KOTOR; 2) poradniki walki mieczem samurajskim – tu należy poszukiwać pod pojęciami: kendo, kenjitsu, aikido czy sztuki walki bronią z 
Okinawy, pomocnym może być także nauka walki kijem (bo) – w przypadku walki mieczem o dwóch ostrzach; 3) poradniki walki bronią białą, 
zwłaszcza zaś mieczem średniowiecznym (choć ten jest zdecydowanie za ciężki) – i tu może przyjść z pomocą Loru, czy chociażby podana przez 
Kuna w temacie strona do Bractwa Orlich Gniazd (http://www.bog.org.pl/). Tak więc wszyscy zainteresowani do dzieła. 

Aby działalność zapalonej grupki fanów wywijania mieczami świetlnymi nie wygasła zbyt szybko, pieczę nad jej działalnością powinno przejąć 
stowarzyszenie. Spokojnie – jeszcze nie wiecie co mam na myśli, a już wszyscy podnoszą głos. Chodzi mi o to, aby „FC Outlander” stał się wydzieloną 
komórką stowarzyszenia, tak jak zapowiedziane przez Prezesa – sekcja RPG, czy nasz magazyn. Dobrze, aby były wydzielone grupki fanów skupione 
wokół szczegółowych zainteresowań. W grupkach tych dobrze by było wyznaczyć jakiegoś szefa, aby dbał o działalność sekcji, umiał coś 
zorganizować, zdać relację z postępów itd. Ale w tym względzie powinien wypowiedzieć się sam Prezes, a jego w tym temacie chyba nie spotkałem.  

I tak zbliżam się do końca swoich dywagacji i … zapomniałbym napisać cokolwiek o wspomnianej sondzie. Sonda była przeprowadzona pod 
hasłem: „Czy w ogóle powinno zacząć istnieć FC Outlander?”. W sondzie na dzień 18.08. wzięło udział 13 osób (ach, znów ta zaskakująca 
aktywność naszych forowiczów). Wyniki: tak – 8, nie – 1, wisi mi to – 3. Pewnie frekwencja i wyniki przeprowadzanej ankiety wynikają z faktu, że 
jeżeli ktoś nie jest zainteresowany FC to: nie czyta tematu (czyli do niego nie wchodzi w ogóle) lub jeżeli sam nie chce walczyć to głosuje na nie lub 
wisi mi to. A ja sobie myślę, że przecież powinno nam zależeć na wszelkich przejawach inicjatywy fanowskiej, którą w przyszłości moglibyśmy się 
pochwalić na zewnątrz. No więc? Nadal nie interesuje Was stworzenie „FC Outlandera”? 

Niech hasłem przewodnim wszystkich zapaleńców walk mieczami świetlnymi będą cytaty Vergere, które tak chętnie założyciel omawianego tu 
tematu przytacza: „Ból jest najlepszym nauczycielem" & „Pytanie dlaczego? jest zawsze głębsze od odpowiedzi na nie". 

JW23 

Kalendarz 
Zapowiedziany w poprzednim numerze projekt kalendarz został częściowo zrealizowany. Pomocne w tym względzie okazało się forum XON, 

w którym za pomocą prywatnych wiadomości i tematu „Kalendarz!" udało się zebrać większość danych, które spróbujemy opublikować w znośnej 
formie w najbliższym czasie. Korzystając jednak z okazji znajomości tych danych, w imieniu całej Redakcji chciałbym złożyć serdeczne życzenia 
urodzinowe i imieninowe „naszym pupilom”, którzy obchodzili swoje święta od poprzedniego wydania naszego pisemka do teraz, a także tym, którzy 
będą je dopiero obchodzić od tego do następnego numeru magazynu, który pojawi się prawdopodobnie w październiku (ale z tym to nigdy nic nie 
wiadomo). Tak więc: 

Redakcja życzy Wam Drodzy Jubilacji i Solenizanci wszystkiego najlepszego, zdrówka, piwka, pomyślności, 
hucznych zabawach i dużo radości, spełnienia skrytych marzeń, samorealizacji oraz na naszych spotkaniach różnej 
maści atrakcji, a do tego sporo kredytów, by po kupnie frachtowca mieć mnóstwo zachwytów, wyjazdu na Dagobah, 
gdzie pobuszujecie w puszczy, bądź jeśli ktoś woli na Hoth, gdzie mróz nie puści, a dla tych co wolą wodę życzę 
wycieczek na Hapes lub na planecie Ackbara opalić parę łapek. To tyle moi Drodzy, każdy z Was ma marzenia, więc 
łapcie się do roboty, a wnet nastąpią spełnienia.  

Redakcja OM 
Urodziny obchodzili lub będą obchodzić: Ominęły nas bądź dopiero przed nami imieniny:

04.07. – Handzik 
06.07. – LordKun 
14.07. – Jag_Fel 
22.07. – Morty 
29.07. – Mefisto 
20.08. – NaVaR 
23.08. – Hox Reek 
29.08. – IoNois 
30.08. – Herbu 

24.09. – CyberX 
24.09. – Sendywigius 
25.09. – N’Loriel 
01.10. – DarthAlex  
05.10. – Chimpo 
06.10. – Carnoks Iniro 
15.10. – Puppet 
15.10. – Zagubiony 
28.10. – Pafawag 

25.07. – Zagubiony (Krzysztof) 
26.07. – Fault_Fett (Anna) 
26.07. – Handzik (Hanna) 
06.09. – Alassea (Beata) 
10.09. – LordKun (Łukasz) 
11.09. – Mefisto (Jacek) 
21.09. – Freedon_Nadd (Mateusz) 
22.09. – Hox Reek (Tomasz?) 
29.09. – DantE (Michał) 

29.09. – DarthAlex (Michał) 
29.09. – N’Loriel (Michał) 
30.09. – Kaczor (Michał) 
                           (chyba: 29.09.) 
18.10  – Chimpo (Łukasz) 
21.10  – Carnoks Iniro (Janusz) 
21.10. – Uliczka (Urszula) 
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Tytuł działu „Wywiad z Anzatem” wziął się od słynnego, przynajmniej w gronie fanów gatunku, filmu grozy pt. „Wywiad z wampirem”, z Bradem 
Pittem i Tomem Cruisem w rolach głównych. Dla osób orientujących się w różnej maści rasach odległej Galaktyki, wiadomym jest, że to właśnie mało 
znana rasa Anzat uważana jest za galaktycznych wampirów. Jest tak za sprawą ich skłonności do wypijania tzw. „zupy” różnych istot. Co ciekawe, nie 
wykorzystują one do tego specjalnych zębów, jak w przypadku znanych nam ziemskich wampirów, tylko wyrostki ukrywane skrzętnie w twarzy, 
w okolicy nosa. Dwóch najbardziej znanych Anzatów w świecie „Star Wars” to mistrz Jedi, Quinlan Vos i jeden z mieszkańców Pałacu Jabby, … Na 
tym jednak poprzestanę wywody na temat tej ciekawej rasy. Proszę się również nie sugerować tytułem działu, gdyż będą tu przeprowadzane jedynie, 
najprawdopodobniej ☺, wywiady z humanoidami rasy ludzkiej i zaznaczam, że nie wynika to bynajmniej z rasistowskiej polityki Imperium, lecz 
problemem z dotarciem do ciekawych osobników innych ras. 

W dzisiejszym numerze pisma przedstawiamy wywiad z Prezesem Stowarzyszenia Outlander, głównym organizatorem i koordynatorem 
ogólnopolskiego konwentu fanów „Star Wars” CorusCon 2005, Piotrem ‘Yako’ Wasiakiem. 

JW23 
Outlander Magazin: Może na początek powiedz coś krótko o sobie. 
Yako: Warszawiakiem jestem od trzech lat, a studentem całe życie… EEE 
odwrotnie. Reset. Obecnie jestem po 3 roku studiów Filozofii specjalizacja Etyka, 
a W Warszawie się urodziłem i wychowałem. Tak, całe życie na Pradze :) 
OM: Od kiedy jesteś fanem „Star Wars”? Co wywarło na Tobie duże wrażenie, 
fascynację tym „nurtem” fantastyki – film, książka, komiks…? 
Y: Ehem 
Kiedyś był to chyba 1990 rok, miałem 7 lat, pojawił się w domu magnetowid. Wtedy 
też, nie było „ustawy antypirackiej” i MASA była wypożyczalni z kasetami. Wchodzi 
taki mały gnojek do wypożyczalni i dłuuuugo przebiera w filmach. Aż w końcu młody 
sprzedawca mówi: weź to, i podaje mi kasetę. Jak się okazało była to „Nowa 
nadzieja”. Przyszedłem następnego dnia oddać kasetę. A młody obsługujący 
wypożyczalnię, pyta: Podobało Ci się? Ja mówię, że bardzo. I tak polecił mi kolejne 
dwie części. Jeszcze jakoś tak koło 1990 roku Nowa nadzieja leciała w TV. 
Pamiętam, że bałem się Vadera… Kilka lat później, już w kinie, widziałem 
KOSMICZNE JAJA. Podobało mi się… Było śmieszne… i jakieś takie… znajome. 
Ale oczywiście wtedy nie bardzo kojarzyłem Gwiezdne Wojny – ot widziałem i tyle. 
Potem wypożyczałem sobie kilka razy kasety… Tak co pół roku mniej więcej. I to 
wszystko. Aż w 1997 roku nadeszła Edycja Specjalna. Ostatnia klasa podstawówki. 
Super. A potem się okazało, że kręcą Epizod 1 i filmy to nie wszystko! 
OM: Czy jako fan „Gwiezdnych Wojen” kolekcjonujesz coś, lubisz czytać książki, 
komiksy, zbierasz stuff, grywasz w jakieś gry – komputerowe, karciane, figurkowe, 
fabularne? 
Y: Do kolekcjonowania podchodzę z rezerwą. Wydawać kupę kasy na coś co będzie 
stało i zbierało kurz? Nieeee. W kilka gier komputerowych Star Wars grałem, ale 
nigdy nie byłem szczególnym fanem w ogóle grania na komputerze. Książek SW nie 
czytuje, poza kilkunastoma wyjątkami – bo generalnie powymyślane tam są tak 
niestworzone rzeczy, że jakoś w ogóle tego nie czuję. Poza tym – nie oszukujmy się 
(poza wyjątkami nielicznymi) książki z tej półki to dość marna literatura… Karcianki. 
Mam karty do CCG, mam starter do TCG… ale dopiero odkrywam świat gier 
karcianych :) 
OM: Byłeś jednym ze współzałożycieli portalu internetowego „Bastion Polskich 
Fanów Star Wars”. Jak do tego doszło? 
Y: Jak do tego doszło? Śmiesznie. Prowadziłem stronę internetową „Pic of the 
Week”. I nawiązałem współpracę ze Stranglerem, który prowadził stronę 
„Dantooine”. W tym czasie największy polski serwis czyli Imperial City Online 
(a może wtedy to jeszcze było „Archiwum Star Wars”? Nie pamiętam.) 

Prezes Yako z koszulką „Jestem z grupy TRZYMAJĄCEJ WŁADZĘ“
 (to chyba mówi wszystko) podczas 51 WSFSW

  – Coruscant – Stary Młynek – 04.09.2004r.

Nieco podupadł – stał się sklepem z figurkami, Nie było w necie miejsca dla Fanów. I tak od jesieni 2001 zaczęły się planowania i testy nowej strony 
SW powstałej z połączenia kilku mniejszych. W styczniu 2002 Oficjalnie Bastion ruszył… byłą to najlepsza z możliwych dat. Nie zapominajmy, że maj 
2002 to premiera Epizodu 2. Teraz Bastion notuje około 5 tys. wejść dziennie. I Szykują się zmiany, ponieważ stare założenia, które się wcześniej 
sprawdzały, już teraz działają coraz gorzej. 
OM: Od kiedy zaświtał Ci w głowie pomysł stworzenia lokalnego (warszawskiego) fanklubu / fanowskiego stowarzyszenia? 
Y: Ależ ja go nie stworzyłem! On istniał i będzie istniał… Ze mną czy beze mnie. Pomysł jest bardzo prosty i do tego zmierzam – aby ze spotkań przy 
piwie przejść do czegoś bardziej „konstruktywnego”. (Nie twierdzę, że picie piwa jest mało konstruktywne, ale w końcu nie po kuflu się poznaje fana 
Star Wars). Stąd CorusCony, koszulki, premiery i inne tego typu zabawy. 
OM: Pod hasłem „stworzenia” miałem na myśli formalizację naszego fanklubu, a następnie jego rejestrację. 
OM: Czy planujesz w przyszłości przyczynić się do stworzenia oficjalnego ogólnopolskiego fanklubu? 
Y: Tak. Outlander ma być kamyczkiem, który mam nadzieję, popchnie lawinę. Powtarzam jeszcze raz – ze mną lub beze mnie. 
OM: Czy myśląc o sformalizowaniu (rejestracji) lokalnego stowarzyszenia myślałeś, że to właśnie Ty będziesz jego Prezesem? 
Y: Brałem taką możliwość pod uwagę. Ale naprawdę… los był w rękach wyborców. Byłem w pełni przygotowany na możliwość taką, że nie ja 
poprowadzę dalej ten pomysł. 
OM: Czy będziesz chciał zostać Prezesem na następną kadencję? Jeżeli tak, to czy uważasz, że będzie Ci trudniej zdobyć przewagę w głosowaniu?  
Czy uważasz, że następne wybory będą przypominały te pierwsze, czy może kandydaci będą musieli przedstawić członkom Outlandera jakiś program 
(„propagandę”) wyborczy? 
Y: Tego nie wiem… Nie wiem, czy dotrwam do drugiej kadencji. To jest naprawdę… trudne. Znacznie trudniejsze niż mogłem przypuszczać. 
A to dopiero początek. 
OM: Na kim spośród członków Outlandera, możesz polegać jako Prezes przy organizacji jakiś imprez, przedsięwzięć? 
Y: Te osoby już wiedzą… i jestem im wdzięczy. Wszystkim razem i każdemu z osobna. Wymieniać nie będę, jeszcze nie pora na to. Pogadamy po 
CorusConie! 
OM: Jak posuwają się sprawy związane z rejestracją stowarzyszenia Outlander? Czy Twoim zdaniem, to dobry pomysł, aby w przyszłości 
przemianować nasze stowarzyszenie na organizację pożytku publicznego? 
Y: Tak dokładnie nie zastanawiałem się nad przemianą w organizację pożytku publicznego… Nie znam wszystkich za i przeciw. Rejestracja nieco się 
przesunęła. Aczkolwiek sprawę trzeba skonsultować z prawnikiem, ponieważ sprawy wykroczyły już poza naszą (zarządu) wiedzę prawną. A wolałbym 
tu nie popełnić błędów… 
OM: Jak widzisz przyszłość naszego stowarzyszenia? Czy oprócz regularnych spotkań, działalności na łamach Bastionu, organizacji CorusConu –
ogólnokrajowego konwentu fanów „Star Wars”, przewidujesz coś jeszcze? 
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Y: Na razie sypnę kilkoma nazwami, które chyba nie są dla wielu zrozumiałe, aczkolwiek kryją się pod nimi pewne projekty: Outlander Creative Group, 
CCM – CorusCon Music (koncert symfoniczny muzyki Williams’a) CC2006 :) „Zorganizuj spotkanie – NGK”. Ale wszystkie sekrety w swoim czasie :) 
OM: Mamy nadzieję, że będziemy informowani o tych „rodzynkach” na bieżąco. 
OM: W jaki sposób planujesz podnieść poziom naszych spotkań, przyczynić się do integracji naszej grupy, pozyskaniu nowych członków 
stowarzyszenia? Czy Twoim zdaniem, przeniesienie oficjalnych spotkań do domu kultury lub szkoły byłoby dobrym pomysłem? Wówczas w jakiejś 
kawiarence można by było organizować spotkania nieoficjalne. 
Y: Właśnie to chciałbym zrobić. Może nieco rzadsze spotkania ale zrobione tak jak CCZ? Nie wiem. Jak to się mówi – projekt w fazie tworzenia. 
Trzeba wybrać najbardziej dogodne rozwiązanie. Bo na razie nasze spotkania nie przypominają spotkań fanów Star Wars – no może poza 
rozgrywkami w Miniatures. 
OM: No nie bądź taki skromny – było kilka konkursów, kalambury, oglądanie „Clone Wars” i FanFilmów, zawsze też można liczyć na poważną 
dyskusję na odpowiedni temat. 
OM: A jak idą przygotowania do CorusConu? Czy jako główny organizator – koordynator jesteś z nich zadowolony? 
Y: Jestem coraz bardziej zadowolony – tak szczerze powiedziawszy. Po raz pierwszy naprawdę poczułem „że to się może udać”… Jasne, wiele jest 
niewiadomych i masa jest punktów, gdzie się coś może posypać. Mam nadzieję, że w następnym numerze OM będę mógł podać naprawdę DOBRE 
informacje! W skrócie wygląda to tak: staramy się o pieniądze z Dzielnicy Śródmieście i zgłosił się już pewien sponsor, który chce dać nagrody 
w zamian za miejsce na stoisko. Weszliśmy we współpracę z TeamRadio, które zapewni nam coś w rodzaju „zaplecza” prawnego. 
OM: A co sądzisz o naszym piśmie (fanzinie)? Czy Twoim zdaniem istnieje potrzeba tworzenia takiego pisma? Czy uważasz, że jego forma jest dobra, 
czy coś byś w niej zmienił? Czy możemy liczyć Twoją współpracę? 
Y: Forma – super! Popieram takie inicjatywy! Tylko fajnie by było wydawać OM też w formie PDF, aby każdy, nie tylko warszawiak, mógł sobie 
poczytać co się u nas dzieje! A moją współpracę masz jak w banku! 
OM: Wersja PDF jest już dostępna dla osób uczęszczających na forum XON, natomiast w najbliższym czasie planujemy publikację wersji 
elektronicznej OM na kilku zaprzyjaźnionych portalach o tematyce Star Wars. 
OM: Pozostawmy już może sprawy konwentu i stowarzyszenia. Chciałbym Cię teraz spytać, co sądzisz o ostatnim epizodzie „Gwiezdnych Wojen”? 
Y: Zacytuję zdanie z „afterparty” po premierze: „Taki sobie, ale każdy pójdzie na niego kilka razy… i to jest straszne”. Mógł być lepszy, ale mógł być 
też gorszy. To nie stare Star Wars, ale najlepsze z tych nowych… Choć ja bym chyba inaczej wyważył napięcie podczas montażu. Mamy bitwę… 
Potem coś na czym można zasnąć, a potem znowu emocje… 
OM: Czy interesujesz się fantastyką poza „Star Wars”? Powiedz może jaką ostatnio czytałeś książkę (nie chodzi o żaden podręcznik ze studiów)? 
Czy posiadasz również inne hobby? 
Y: Hobby mi się zmienia, ale generalnie lubię fantastykę, Polską Fantastykę. Ostatnio czytałem jakieś kryminały (jak lało w górach), ale nawet nie 
pamiętam tytułów. Przeczytałem też niedawno „Anioły i Demony” Browna. Poza tym lubię kino i muzykę filmową :) 
OM: Na koniec chcielibyśmy się dowiedzieć, czy masz jakieś wielkie plany odnośnie Swojej przyszłości, co będziesz robił lub co chciałbyś robić po 
skończeniu studiów? 
Y: Tego nikt nie wie… pewnie będę zarabiał jakoś pisaniem. Może będę współpracował z pewną firmą, której zaczątki pojawiają się właśnie na 
horyzoncie – a ma ona wiele wspólnego i z pisaniem i z fantastyką, czyli z tym co robię i tym co lubię. Poza tym współpracuję z jedną gazetą :) 
OM: Chyba już z dwoma – właśnie powyżej zadeklarowałeś się z pomocą w tworzeniu OM ☺.  Wracając do Twoich planów, to chyba najlepszy pomysł 
na szczęście, czyli połączenie pasji i pracy. Dziękujemy za wywiad i życzymy udanego okresu prezesury, oby był on owocny dla nas wszystkich. 
Y: Dzięki. Ale chyba nie ze mną powinien być najpierw wywiad… W końcu to Walne Zgromadzenie  jest najwyższą władzą stowarzyszenia! :) 
OM: Trudno nie przyznać racji, jednak chyba jeszcze trudniej jest zrobić wywiad grupowy. Dotychczas czegoś podobnego nigdy nie przerabiałem, ale 
może w najbliższym czasie zaprezentujemy taki wywiad, przeprowadzony na jakiś konkretny temat. 
 

W imieniu redakcji, wywiad z Prezesem Yako przeprowadził, za pomocą łączy holonetowych, Redaktor Naczelny „Outlander Magazin”. 
 

„Pół żartem :) – pół serio :?”. Redakcji, pomimo usilnych starań, nie udało się uzyskać odpowiedzi Pana Prezesa na inne pognębiające pytania, 
tzn. odpowiedź była, ale zawsze taka sama i dość wymijająca… 

 
Ps. Przepraszamy za błąd w druku – zamiast słowa „byłem” powinno być (jeszcze?) „jestem” ☺ 
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Dział „Co tam panie w Galaktyce?” poświęcony będzie rozwojowi fandomu „Star Wars” w odległej Galaktyce (czyt. w Polsce), a w przyszłości, 
może za jego pomocą poznamy również inne, bardziej odległe, galaktyki (czyt. fandom w innych krajach). W tym miejscu będziemy chcieli przedstawić 
Wam w spójny sposób historię powstania oraz aktualną działalność poszczególnych, lokalnych fanklubów lub stowarzyszeń, a także przedsięwzięcia 
szczególne dla fanów „Gwiezdnych Wojen”. 

W pierwszej części, prezentujemy „Czarne Słońce” (basic: „Black Sun”) – Kielecki Fanklub „Gwiezdnych Wojen”. Jest to stosunkowo 
młoda organizacja w naszej Galaktyce, jednak jedna z najbardziej prężnie działających i rozwijających się. Materiał został opracowany przez naszego 
wysłannika, znanego w całej Galaktyce, łowcę nagród Pulitzera, Fault_Fett. Materiał powstał na podstawie wywiadu z prezesem Fanklubu, . 
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 Black Sun  
(Mówi Prezes Kieleckiego Fanklubu Jok) Kielecki Fanklub „Star Wars” spotyka się 

regularnie od czerwca 2004 roku  – na początku Spotkania przebiegały dość chaotycznie i 
ograniczały się głównie do pobytu w lokalach kieleckich, mniej więcej 1-2 razy w miesiącu. Po 
Premierze 'RotSa' zgromadzenia odbywały się już raczej regularnie – raz na 2 tygodnie, przy czym 
pomysł, aby zorganizować się jako Klub – coś a' la Śląski Klub Fantastyki (do którego przynależy 
Prezes fanklubu 'Czarne Słońce' – przyp. FF) narodził się dokładnie 27-go maja 2005 roku. 

Powstaniem i działalnością 'Czarnego Słońca' chcieliśmy 'wypromować' Kielce w Fandomie 
ogólnopolskim, ponieważ do tej pory był to – powiedzmy – 'zaścianek fanowski'. Z tego też 
względu postanowiliśmy nakręcić fanfilm oraz wydać fanowskie pisemko. Projekt ów (pisma) 
został obecnie zepchnięty na dalszy plan, ponieważ nowo (na Premierze 'RotSa') poznani fani 
zaprezentowali wysoki poziom zaawansowania (zarówno technicznego, jak i w kwestii 
doświadczenia), oraz okazali się być zagorzałymi zwolennikami SW i zapalonymi filmowcami (Klub 
W-fka). 

Już pod koniec czerwca mieliśmy gotowy zarys scenariusza do naszego filmu, 
zatytułowanego 'Początek końca'. Cały lipiec poświęciliśmy tworzeniu rekwizytów: szyciu strojów, 
robieniu masek, blasterów, mieczy itp. Obecnie scenariusz jest ukończony, włączając w to 
wszystkie kwestie dialogowe. Akcja fanfilmu ma miejsce ok. 10 lat przed wydarzeniami 
przedstawionymi w 'Mrocznym Widmie' i rozwija wątki postaci znanych zarówno z ekranu, jak 
i z kart książek, a więc : Qui-Gona, jego (drugiego z kolei) ucznia – Xanatosa, ich pierwszego 
spotkania z Obi-Wanem, jak i wielu innych postaci. Film zapowiada się z rozmachem, będzie 
zaawansowany także pod względem technicznym, gdyż udało nam się namówić do współpracy 
(także przy tworzeniu strony Klubu) młodego i utalentowanego grafika z Sosnowca :). 

Na naszej stronie (http://www.czarneslonce.boo.pl/) możecie 
śledzić na bieżąco relacje z planu oraz wszelkie konkrety dotyczące 
fanklubu – foto galerie, grafiki klubowiczów, jak i terminy najbliższych 
Spotkań. W 'Klubie' udziela się na razie około 15 osób w różnym 
wieku – w rozpiętości od 14-tu, do 20-tu kilku lat. Poznaliśmy 
i zorganizowaliśmy się za pośrednictwem tematu 'Kielce' na 
Holonecie, acz niektóre z osób znały się już wcześniej osobiście (np. 
ze szkoły). Na Spotkaniach wybieramy się przeważnie do lokalu – ot, 
tak, żeby pogadać (niekoniecznie na tematy starwarsowe ;)) – jednak 
ostatnio wszystkie spotkania (organizowane niemal codziennie) 
podporządkowane są przygotowaniom rekwizytów do filmu. 

Nad zinem prace ruszą zapewne dopiero na jesieni, ponieważ 
aktualnie pracujemy nad produkcją filmu, zaś wszelkie prace 
wymagające wydania gazetki możemy wykonać przy pomocy 
komputera i internetu, tak więc nie potrzeba do tych celów ładnej 
pogody ;). Pierwszy (pilotażowy) numer zina ukaże się 
najprawdopodobniej w formacie pdf i – jeśli oceny czytelników będą 
pozytywne – następne wydania można będzie zakupić za 
pośrednictwem naszej stronki, w formacie gazetowym. 

Z Jok’iem – Prezesem Kieleckiego Fanklubu SW rozmawiała FF 
 

Na stronie internetowej fanklubu, oprócz 
wspomnianych klubowych aktualności oraz 
nowinek z planu filmowego, można również 
znaleźć innej przejawy działalności fanowskiej, 
w tym także twórczości artystycznej. Przykładem 
jest jeden z zamieszczonych tu fanartów 
autorstwa Jok’a, przedstawiający Gamoreanina. 
Do niedawna były tam zamieszczone tylko jego 
prace, ale ostatnio pojawiły się nowe, autorstwa 
Mary & Jainy. Serdecznie polecam! 

Patrząc na realizowane i planowane 
przedsięwzięcia tego młodego, ale jakże prężnie 
działającego, fanklubu można im tylko 
pozazdrościć. Zapraszam do „Raportu Mynocka” 
na kielecki zlot fanów. 
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ŹRÓDŁO: http://www.czarneslonce.boo.pl/
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W dziale „Raport Mynocka” będziemy publikować raporty z ciekawych imprez, zarówno tych naszych – lokalnych, jak i tych ogólnogalaktycznych. 
Będziemy przede wszystkim starali się przedstawiać Wam materiały nigdzie nie publikowane, jednak może zdarzyć się, że pojawią się też takie, które 
obiegły już łącza holonetowe. Dziś, jako „główny szef kuchni”, polecam wszystkim wspaniały materiał z Ogólnopolskiego Zlotu Fanów w Kielcach, 
przygotowany przez Fault_Fett. A może jeszcze jedno wyjaśnienie – skąd nazwa „Raport Mynocka”? Ponieważ słowo „raport” kojarzy się mi z filmem 
„Raport pelikana” z Denzelem Washingtonem i Juliom Roberts, a w znanej nam galaktyce pelikanów nie ma, więc pojawił się Mynock. ☺ Sprawa jasna. 
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Kielecki Piknik Fanów “Star Wars“ 
Iże Kielce wielce urokliwym miastem są, dane było mi zaobserwować w czasie lipcowego Zjazdu Fanów, odbywającego się w tymże grodzie 

w dniu 30. 07 A.D. 2005. A zaczęło się wszystko tak: Wesoła gromadka Fanów z Wa-wy w składzie Fault Fett, DantE, Kaczor und Pafawag plus extra 
dodatek w postaci abbsa Gdańsk (a w zasadzie Szczytno), zlustrowawszy okolicę Dworca Centralnego w poszukiwaniu zagubionych baranków 
wyglądających na potencjalnych SW freaków, dokonawszy niezbędnego zaopatrzenia na upalną drogę i nadziawszy się na peronie IV na ekipę 
Bydgoszcz w składzie osobowym: Rajourney, Kosmita, Ragnus i Long, z okrzykiem bojowym na ustach rzuciła się szturmem na nadjeżdżający 
z prawej strony naszej pociąg relacji W-wa – cośtam w celu okupacji miejsc siedzących, w klasie drugiej tegoż środka transportu. 

Eee?…eee… – jak mawiał mój promotor – przejdźmy do meritum i pomińmy mało ważne składowe opowieści ;) Jaki pociąg je, każdy dobrze 
wie. Co w pociągu robi się (oprócz jechania :P), każdy wie również – je się jajka na twardo i pije różne świństwa z termosu. Tak też postępowały miłe 
współpasażerki naszego – oznakowanego odpowiednio przez Bydgoszcz – przedziału, co i rusz z zaniepokojeniem obserwując jednak poczynania 
naszej Wesołej Gromadki, mianowicie w większości nieartykułowane okrzyki nad komiksami i dyskusje na tematy dziwne i dziwaczne. Zaistnieliśmy 
także w świadomości Pana Współpasażera, który jednakowoż po wykładzie n/t ewolucji techniki w NT w stosunku do OT i archaicznej prezentacji na 
tle tej pierwszej zbroi Vadera, co jednakże wymuszone zostało pobudkami oczywistymi, udał się spędzić resztę podróży na korytarz (z własnej, 
nieprzymuszonej woli i powodów niejasnych). Ee? Co to ja miałam? A, streszczać się. Right. 
 

 
 

Do Kielc dotarliśmy. Jakżeby inaczej? Co prawda, liczyliśmy na wieńce, chleb, sól, pieśni i tańce ludowe (podczas podróży zaczęliśmy nawet 
układać program artystyczny), a przynajmniej jakąś skromną szklaneczkę Rezerwy Whyrena, ale w ostateczności zadowoliliśmy się Shenem-Kunem – 
jednoosobowym komitetem powitalnym, po chwili zaś skądsiś wynurzyli się również ekipanci Śląsk, czyli WHITE Rider oraz FatBantha. Oni też nie 
mieli dla nas chleba ni soli :( ale szybko otarliśmy łzy i w szyku chaotycznym ruszyliśmy, gdzie nas pan Shen prowadził, jako te baranki na rzeź. 
Szliśmy, szliśmy, szliśmy – nikt dokładnie nie wiedział po co i gdzie, ale z perspektywy czasu myślę, że była to po prostu rozważnie zaplanowana 
rozgrzewka przed tym, czego mieliśmy doświadczyć później, mianowicie ganianiem z jednego końca Kielc w drugi, celem obejrzenia jak największej 
ilości pomników ;) Po dojściu do punktu zbornego, czyli Pomnika Namber Łan – pana Karskiego grającego w szachy – oraz rzeczułki – Sinicy – kątem 
popluliśmy sobie do tej ostatniej z mostka, pstryknęliśmy parę fot i w napięciu poczęliśmy oczekiwać Godota. Czy czego/kogokolwiek. Godota można 
by jeszcze zrozumieć, ale Reszta Organizatorów uparcie się spóźniała, w końcu jednak doczekaliśmy się chyba wszystkich i nasza Wesoła 
Pielgrzymka ruszyła zwiedzać Kielce. W skrócie miasto można by opisać… no, nie można by, bo opisywanie każdego pomnika z osobna zajęłoby zbyt 
wiele miejsca i czasu :P Naszą uwagę przykuły Billboardy, które jako atrakcja turystyczna zostały należycie i ku potomnym obpstrykane (przez 
niektórych również obmacane :P) Mijaliśmy sporo zabytków i miejsc pamięci wartych, wszystko zaś okraszone stosownymi objaśnieniami pana  
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Przewodnika Shena, acz z uwagi, że głośności emisji nie dało się należycie wyregulować, przytoczę jedynie kątem ucha posłyszaną legendę 
o Mieszku – bodaj synu Bolesława Śmiałego – który to zhalucynował sobie św Wojciecha, następnie dzika, a potem znalazł jakoweś źródełko, zaś 
wszystko to zaowocowało założeniem miasta, na którym skądinąd łapy trzymali biskupi krakowscy, a prawo magdeburskie to było dopiero potem 
i cośtam jeszcze (wybaczcie ignorancję :P). I Piłsudski się tam przewinął, i Hitler, i zdjęcia nawet Organizatorzy przygotowali, z czego wynika, że 
w teorii wszystko to jakoś funkcjonowało, ale z niewiadomych przyczyn sprawa rypła się w praktyce. W takich to okolicznościach, obejrzawszy po 
drodze co niemiara pomników, siedzibę biskupów krakowskich i cuśtam jeszcze, dotarliśmy na kolejną stację naszej Drogi Krzyżowej, mianowicie 
miejsce urokliwe i zapierające dech w piersi – Kadzielnię – rezerwat przyrody, amfiteatr, kamieniołomy, Westerplatte, Giewont, Diable Jaskinie i czort 
wie jeszcze, co. Żal, że nikt nie sfoto więcej toto, bo mimo, że rekonesans wstępnie dokonany przeze mnie zorientował mnie co nieco co do majestatu 
i przepychu krajobrazów owego miejsca, to niedosyt pozostał i nie pomogły nawet późniejsze i częste wyprawy w miejsca ustronne. Fani, jak Maker 
przykazał, rozsiedli się w kółeczku i… i nic. Ponownie dała znać o sobie kulejąca organizacja, bo w zasadzie żadnej zagwozdki do rozmów nie było. 
Finalnie stanęło na krótkiej prezentacji każdego z Fanów, która skądinąd szła jak krew z nosa. Rekordy elokwencji pobił tu Baca (rispekt! ;)), 
przedstawiając się kwieciście, szumnie i wodolejnie jako Baca :) Każdy słów kilka o sobie powiedział, przy czym w ramach dbałości o płynność 
wymowy Fani wspomagali się trunkiem szlachetnym, finalnie zidentyfikowanym jako nalewka z Babuni. W międzyczasie grupa do zadań specjalnych 
o kryptonimie 'Czarne Słońce' udała się do pobliskiej mesy celem sprowadzenia posiłków. Po nadejściu rzeczonych posiłków rozpoczęto ich walne 
spożycie – rozmowy toczyły się różnorakie, a wszystko orbitowało wokół SW, fantastyki, SF, systemów gier, komiksów, publikacji książkowych itp. 
Następnie nadszedł czas na część humorystyczną, czyli punkt programu zatytułowany "Tato, opowiedz mi kawał". Niestety, żaden z przytoczonych 
dowcipów nie nadaje sie do publikacji, w związku z czym nadmienię jedynie, że było dość… surrealistycznie ;) Kiedy słoneczko przeszło samo siebie 
w spiekaniu nam ramion i główek, ruszyliśmy w kierunku znów bliżej nieokreślonym. Po dość długim i znojnym marszu, obejrzeniu kolejnego tuzina 
(żeby tylko :P) pomników, osiągnęliśmy upragnioną jadłodajnię, czyli pizzerię o wdzięcznej i dźwięcznej nazwie 'Roma'. Co prawda, Twardowskiego 
żadnego śród nas nie było, ale pojedynki stoczono (sic!) zajadłe i (sic!) zażarte – wrogiem okazały sie być pizze z gatunku Familijnych, które to 
próbowały przytłoczyć konsumentów swym ogromem. Nikomu chyba nie udało się wszamać całości, furorę zrobił jednak Sos Specjalny w kolorze 
podejrzanie perłowobladym, ponoć specjalność produkcji Pani Kelnerki (yah!). Dyskusje z terenu Kadzielnianego znalazły kontynuację i przy stole 
biesiadnym, choć z żalem przyznaję, iż integracja całkowita nie doszła do skutku – były małe podziały na grupki, jednak chyba wszyscy bawili się 
dobrze, każdy we własnym gronie. Po wszamaniu/nie wszamaniu pizzy czas był najwyższy ruszyć cztery litery – w akcie dbałości o linię fanów spoza 
Kielc, Organizatorzy zafundowali nam kolejną przechadzkę, okraszoną – jakżeby inaczej – dużą porcją pomników. Furorę zrobiła tu Piramida, która 
ponoć miała mieć coś wspólnego z dziewicami i zgniataniem, ale chyba była akurat w stanie awarii :P Następnie – orkiestra, proszę o tusz! – ta da! – 
dotarliśmy do Mety, czyli 'Zameczku', który w zasadzie był dworkiem, acz przypominał pałacyk, zaś w rzeczywistości był Zajazdem i Domem 
Środowisk Twórczych, a tak naprawdę to był Zielińskich :P Pomniki też były – a jakże ;) – były i parasolki, i po kolejnej porcji dyskusji oraz nie doszłej 
do skutku sesji RPG stały się FanFilmy, czyli Atrakcja Zjazdu. Porcyjka fanowskich produkcji była w większości znana większości, acz każdy jeszcze 
raz tudzież po raz pierwszy prześledził losy bohaterów, co następuje: 'I.M.P.S.', 'Desert Duel', 'Essence of the Force', 'Troops', 'Contract of Evil', 
'Broken Allegiance', 'Bounty Trail' i chyba czegoś jeszcze, z zainteresowaniem. Aha – oczywiście nieśmiertelny Staszek Mąderek także – a jakże ;) 
Trunki cały czas były w użyciu i spożyciu, również po zakończeniu projekcji, wtedy też zapanowało ogólne rozprężenie i rozpasanie, które w znacznej 
mierze polegało najpierw na siedzeniu, potem zaś leżeniu na glebie i gadaniu o d*** Maryny. Sennie było, późno i jakoś tak dziwnie sie robiło, więc 
ekipa wawa i ci, co przez wawę mieli się bujać dalej, podjęła ok. g. 2-giej decyzję o desanciku. Co dziwne, okazało sie, że w godzinach nocnych 
pociągi do wawki kursują i to całkiem często, choć trochę się spóźniają, więc zakupiwszy bilety usadziliśmy się w przedziałach. Ponoć jechaliśmy przez 
burzę, ale niżej podpisana FF, która na czas przejazdu trasy zapadła w leczniczy trans Jedi, nie może się w żaden sposób wypowiedzieć na ten temat, 
a łgać w żywe oczy nie będzie :P Dopełniwszy transu i pożegnawszy ekipę W-wa/Bydź na Central Station, udałam się w ostępy Komorowskie i tak to 
wszystko wygląda na dziś dzień, i po wieki wieków, utrwalone za pomocą niniejszego dokumentu, amen. 

FF 
 

 
 

Prócz osób wymienionych w Raporciku, mieliśmy przyjemność obcować z: 
 Keiranem Halcyonem – jednym z Organizatorów, 
 TIBI_TIBI, 
 Jokiem, 
 M. Jade, 

 
 Ravenem, 
 Ziemkiem, 
 Asią, 

 
 Gadgetem, 
 Apolonią, 
 …nie pamiętam <shame_on_me>. 
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„Dawno, dawno temu…” to nic innego, jak wspomnienia minionego czasu. W tym dziale będziemy prezentować materiały ze szczególnych 
wydarzeń, które miały miejsce w zamierzchłych czasach Starej Republiki i mrocznych wiekach Sithów. Myślę, że ciekawie może to wyglądać, gdy 
nasze wspomnienia zostaną przedstawione w nieco „zdeformowanej” postaci, z powodu nadgryziona zębem czasu. A wiadomo przecież, że w pamięci 
każdemu pozostaje zwykle co innego. Mam nadzieję, że pobudzi to wszystkich do czynnej dyskusji i uruchomienia dawno nie odkurzanych dysków 
twardych Waszej pamięci. 

Poniżej chciałbym przedstawić pewną adaptację wydarzeń z przeszło kilku wieków [czyt. roku] temu, kiedy w Galaktyce istniała jeszcze planeta 
Alderaan. Tak, tak mowa oczywiście o zlocie, czy raczej Meetingu Polskich Fanów „Gwiezdnych Wojen” ALDERAAN 2004, niechybnie, zdaniem 
większości uczestników, nazwanym przez organizatorów II Ogólnopolskim Konwentem Fanów „Star Wars”. Nie będę wchodził tu w aspekty 
polityczne i przejdę do sedna sprawy. Prezentowane wspomnienia, mojego autorstwa, są relacją tamtych dni, oczywiście, z mojego punktu widzenia. 
Pierwszy dzień – podróż – może się wydać wszystkim mało interesująca, ponieważ wspomnienia te, zwłaszcza opisane na początku, mogą ze mną 
podzielić jedynie pasażerowie mojego frachtowca. Myślę, że opis kolejnych dni, w następnych odcinkach będzie bardziej zajmujący. Życzę miłej lektury 
i: Niech moc (bąbelków) będzie z Wami! 

JW23 

alderaan 2004 
– czyli jak PAJace zrobili z nas wszystkich huttyjskie łajno 

20 SIERPNIA 2004 – EPISODE I. PODRÓŻ Z CORUSCANT NA ALDERAAN 
Wydarzenia opisane poniżej wydarzyły się w dniach od 20. do 22. drugiego miesiąca wakacyjnego [czyt. sierpnia] w roku przed decydującą 

bitwą w Wojnie Klonów [czyt. rok przed premierą Episodu III, czyli w 2004 roku]. Miał się wówczas odbyć na Alderaanie [czyt. w Sosnowcu], a raczej 
na jednym z jego odległych księżyców [czyt. w Maczkach, czyli jednej z zapadłych dzielnic Sosnowca], II doroczny Konwent Fanów Star Wars. 
No właśnie – MIAŁ SIĘ ODBYĆ!!!, ale się nie odbył, ponieważ organizatorzy, niejaki PAJ [skrót: PAJ oznacza: Polska Akademia Jedi z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej; ze względu na opisane wydarzenia, członkowie (przynajmniej odnosi się to do niektórych członków) PAJ zwani będą dalej 
PAJacami], zrobili wszystko, aby ta impreza przypominała wszystko, tylko nie konwent. Opowiem może wszystko po kolei, jednak zastrzegam, że 
wydarzenia przedstawione poniżej są tylko i wyłącznie wersją wydarzeń opisaną z mojego punktu widzenia … a było to tak. 

Konwent zapowiadał się całkiem fajnie, a wręcz czadowo. Na Bastionie non stop pojawiały się nowinki i informacje czego to wspaniałego na tym 
konwencie nie będzie. Organizatorzy dopytywali się uczestników w różnych sprawach, aby wszystkim pasowało. Ze strony PAJaców padały prośby 
o pomysły, które można byłoby zrealizować. Jak napisałem: KONWENT jedynie ZAPOWIADAŁ SIĘ FAJNIE – w rzeczywistości wszystkie opisane 
działania były tylko przykrywką, czego dowiedzieć się można z dalszej relacji. 

Tymczasem na Coruscant [czyt. w Warszawie], wśród osób wybierających się na Alderaan, trwały gorące przygotowania. Na forum 
dyskusyjnym, a także oficjalnych i nieoficjalnych spotkaniach [czyt. przy koreliańskim …] grupy fanów WSFSW [skrót: WSFSW oznacza: Warszawskie 
Stowarzyszenie Fanów Star Wars z siedzibą w Warszawie (ang. Warsaw Society Fans of Star Wars lub Warsaw Fans Association of Star Wars); 
dawne: Warszawskiego Spotkania Fanów Star Wars; dzisiaj po prostu: Stowarzyszenie Outlander] nieprzerwanie toczyły się dyskusje na temat wyboru 
loga i hasła na koszulki, w których mieliśmy pojechać na niesławny już konwent oraz prezentu pamiątkowego. Choć temat wspomnianego prezentu 
mógłby się stać osobną historią, powiem tylko, że chcieliśmy na Alderaanie zorganizować jubileuszowe już, 50 oficjalne spotkanie warszawskich fanów 
i z tej okazji chcieliśmy przekazać PAJacom jakąś pamiątkę, o której będzie jeszcze mowa. 

Tak więc w piątek 20. sierpnia roku pamiętnego z Coruscant w kierunku Alderaanu miały się udać cztery prywatne frachtowce z kapitanami: 
Falconem, NaVaRem, Dante [czyt. Big Dante, czyli Duży Dante, w odróżnieniu od DantE, zwanego: Mały Dante] Waiterem, czyli osobą spisująca 
niniejszą relację, zabierając część naszej grupy. Reszta niestety miała się udać pasażerskim liniowcem transportu publicznego [czyt. koleją, czyli 
PKP]. W ostatniej chwili, bo w czwartek, z podróży wypadł frachtowiec Dantego, z powodu podłapania przez kapitana tego statku durosjańskiej 
gorączki [czyt. bliżej niezidentyfikowana choroba, prawdopodobnie wywołana wirusem symulantus actorus]. Tak więc kolejne osoby musiały zdać się 
na podróż pasażerskim liniowcem. Frachtowce NaVaRa i Falcona udały się w trasę około godziny 12.00 uniwersalnego czasu corscańskiego. 
My natomiast … no właśnie o tym piszę poniżej. 

Mój zmodyfikowany frachtowiec SoroSuub WV 1.3, zwany również PoloVolks VII, był gotowy około 17.00. Przeszedł gruntowny przegląd oraz 
został zatankowany w doku nr BP 03 [czyt. na stacji BP]. Około 17.10 czasu uniwersalnego Coruscant wyruszyłem w drogę. Przed wylotem z systemu 
zabrałem jeszcze moich pasażerów. Katchor [czyt. Kaczor] i Andaral czekali przy kosmoporcie w okolicy kantyny Stary Młynek [Stary Młynek – kafejka 
przy Aleje Ujazdowskie róg ul. Pięknej – miejsce spotkań WSFSW, od 45 oficjalnego spotkania]. To całkiem przyjemna kafeja w okolicach gmachu 
Senatu stworzona jeszcze w zamierzchłych czasach Starej Republiki [czyt. budynek Senatu i Sejmu RP – ul. Wiejska róg ul. Pięknej]. Po załadowaniu 
luków bagażowych, przejechaliśmy koło Pałacu Imperialnego [czyt. Pałac Kultury i Nauki – Aleje Jerozolimskie], a następnie udaliśmy się w okolicy 
portu północnego [czyt. Bielany, ul. Czechowa] Coruscant, skąd zabraliśmy prelegenta TDC [czyt. osobę przygotowującą prezentację na Alderaanie 
nt. „Gry 3D – od Lucasa do Atari” (czy coś w tym stylu)]. I tak oto w czwórkę udaliśmy się na obrzeża systemu Coruscant – trochę to trwało: 
pozwolenie kontroli lotów, oczekiwanie na wektor wyjścia i otwarcie korytarza powietrznego [czyt. objazdy i naprawy dróg w stolicy, między innymi 
Aleja Krakowska w kierunku od Warszawy] – gdzie następnie koło godziny 19.30 skoczyliśmy w nadprzestrzeń. 

Trasa na Alderaan składała się z trzech zasadniczych etapów. Pierwszy, stosunkowo burzliwy, to trasa z Coruscant na Byss [czyt. Piotrków 
Trybunalski]. Tu w centrum galaktyki pełno jest czarnych dziur [czyt. tu w centrum Polski dostaliśmy się w 4 km korek z powodu zmiany organizacji 
ruchu (naprawy nawierzchni drogi), w którym jechaliśmy ponad godzinę, a następnie złapała nas tak spora ulewa, że na trasie nie było widać białych 
linii oddzielających pasy ruchu], przez co przelot w tym rejonie jest bardzo utrudniony. Mały włos, a zostalibyśmy zamienieni na pojedyncze atomy 
[czyt. mały włos a znaleźlibyśmy się pod kołami wyprzedzającego nas TIRa]. W rejonie Byss wyskoczyliśmy z nadprzestrzeni i zatrzymaliśmy się 
w pewnej restauracji na stacji orbitalnej Gwiezdny Smakołyk [czyt. McDonalds McDrive przy stacji Statoil]. Tu mogliśmy trochę ochłonąć – zjedliśmy po 
kanapce z mielonym stekiem z Nerfa i wypiliśmy po kufsze bursztynowej sullustiańskiej brendy [czyt. po zjedzeniu Cheesburgera lub BigMaca i wypiciu 
kubka Coca Coli], a następnie udaliśmy się w dalszą podróż. Przed nami było jeszcze „kupe” lat świetlnych. Gdy tylko komputer pokładowy mojego 
statku wykonał niezbędne obliczenia, dokonaliśmy skoku w kierunku Chandrilli [czyt. Częstochowy]. Tu trasa była już znacznie lepsza 
i w nadprzestrzeni już tak nie szarpało, zwłaszcza że w tych rejonach Galaktyki można było odczuć nieco obniżoną aktywność blokad wojsk Imperium 
[czyt. policjantów]. Tak oto po kolejnych standardowych dwóch godzinach lotu wyskoczyliśmy na skraju systemu Chandrilli. I znów jak tylko jednostka 
nawigacyjna frachtowca dokonała obliczeń mogliśmy dokonać skoku w kierunku Alderaanu. 

Na obrzeżach systemu Chandrilli, mój pierwszy oficer i nawigator Andaral, próbował nawiązać łączność z Rickym Skywalkerem, członkiem 
drużyny PAJaców. Nie sądzilismy, że tak szybko zaczną się problemy, bo ktoś miał nas odebrać z centrum systemu Alderaan [czyt. spod Dworca 
Głównego w Sosnowcu] na jego obrzeża [czyt. do dzielnicy Maczki – ul. Skwerkowa, numer chyba 13], a tymczasem nikt nie odpowiadał w eterze. 
Nawiązaliśmy za to łączność z członkami coruscańskiej delegacji WSFSW, od których dowiedzieliśmy się, że ich podróż z Coruscant na Alderaan 
trwała dziesięć standardowych godzin i na miejscu przeznaczenia pojawili się około godziny 22.00. Tak więc bez pomocy PAJaców udaliśmy się 
w ostatni etap naszej podróży. Jak się później okazało musieliśmy przed czasem wyskoczyć z nadprzestrzeni – powodem tego, jak również naszego 
zdziwienia, były liczne blokady i kontrole Imperium [czyt. policjantów] oraz roje asteroidów [czyt. remonty dróg i objazdy]. W pewnym momencie 
myślałem, że może Imperium rozwaliło Alderaan na atomu swoją nową superbronią Death Star, o której od pewnego czasu chodziły pogłoski po 
licznych kosmoportach i space-spelunach. W wyniku tego wydawało się nam, że zgubiliśmy drogę. Zjechaliśmy w kierunku Corulag [czyt. Dąbrowy 
Górniczej]. Tu bothański właściciel stacji paliw umieszczonej na samotnej asteroidzie wskazał nam odpowiedni wektor wejścia [czyt. drogę i moment 
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zjazdu na Maczki] oraz sposób ominięcia posterunków Imperium. Kilka parseków dalej zatrzymaliśmy się na następnej orbitalnej stacji paliw 
ShellTrans Corporation [czyt. stacja paliw Shell], gdzie Andaral uzupełnił niezbędne zapasy ulubionego trunku – lomińskiego piwa [czyt. Tyskiego]. 
Po wypaleniu huttyjskiego cygara Andaral zajął miejsce pierwszego oficera w moim frachtowcu i mogliśmy już na silnikach manewrowych udać się na 
odległy księżyc Alderaanu. Choć sam księżyc [czyt. Maczki – dzielnica Sosnowca] osiągnęliśmy bez problemu około godziny 24.00 czasu Coruscant, 
to prawdziwym wyzwaniem okazało się znalezienie naszego doku „Skwer 13” [czyt. szkoła gimnazjalna przy ul. Skwerkowej 13] – ogólnie rzecz biorąc 
po drodze było ciemno jak w dup…piiiiii…e [jadąc ciemną drogą, nad którą zaczynała się unosić mgiełka stwierdziliśmy zgodnie, że sceneria 
przypominała tę z niejednego porządnego horroru], od groma rozjazdów, pełno przejazdów kolejowych i ani jednego kierunkowskazu czy tablicy 
informacyjnej skierowującej na odpowiednią trasę. Wreszcie po wielu nawrotach trafiliśmy tu, to znaczy tam gdzie mieliśmy trafić. Od razu nasunęła mi 
się jedna myśl – ale zadupie. Mniejsza o to, ważniejsze co wydarzyło się potem. 

Zaparkowaliśmy naszą łajbą w doku i co … i nic. Nie myślałem, że ktoś mnie tu będzie witał chlebem i solą o tej porze, choć z tego co słyszałem 
jest to w zwyczaju Alderaańczyków [żartuję sobie], jednak to co nas spotkało w momencie lądowania zaskoczyło mnie totalnie. W taki sposób to nawet 
nie wita się wściekły Wookie. Ledwo co wysiedliśmy z mojej stalowej konserwy, a tu już jesteśmy świadkami jakaś wielkiej rozróby. Na teren doku 
wtargnęło trzech lokalnych ziomalów [czyt. pijanych małolatów] na dodatek wstawionych, którzy pragnęli się zabawić, tylko nie wiem do końca jak. Tak 
na marginesie te typki przypominali mi paskudnie zmutowanych oprychów z najniższych poziomów Znik-Sektora w Imperial City [czyt. naprani 
małoletni blokersi z podejrzanych dzielnic Warszawy]. Ekipa PAJaców, która odpowiadała za porządek na terenie doku, zaraz zaczęła grozić 
wszystkim, którzy są po jednym lub dwóch koreliańskich czy lomińskich, że zostaną spisani, a za chwilę pojawiła się wersja z wyrzuceniem z imprezy, 
która się jeszcze nie zaczęła. Dwie PAJacynki i jeden PAJac, zwany przez przyjezdnych Wiedźminem, zaczęli rzucać hasła o bezwzględnej prohibicji. 
Część naszej coruscańskiej ekipy, która na ten wspaniały konwent, zwany dziś meetingiem, przyleciała wcześniej pasażerskimi liniowcami oraz 
frachtowcami NaVaRa i Falcona, nieźle się już bawiła, jednak zgodnie z zaleceniami PAJaców – poza terenem doku. W okresie naszego przylotu 
okazało się, że osoby z naszej ekipy oraz ekipy ICO [skrót: ICO oznacza: Imperial City Online], które są poza terenem doku będą mieć problem 
z powrotem i noclegiem. Mój nawigator, a zarazem największy z coruscańskich mediatorów Jedi, Andaral wdał się w pogaduszkę z PAJacami, 
tłumacząc im, że tak nie można postępować z gośćmi, którzy w dodatku są od nich dużo starsi. Sztuczki Jedi nic jednak nie pomogły. Nie żeby były to 
jednostki o wysublimowanych umysłach, choć się tytułują czy tam legitymują pochodzeniem z Akademii Jedi, wręcz przeciwnie – recytowały wciąż 
hasła o prohibicji z regulaminu [którego nikt na oczy nie widział i nie zobaczył już przez kolejne dni meetingu] niczym droidy protokolarne. Wiedźmin 
zaczął coś wyskakiwać, a jedna z PAJacynek już chciała spisywać nazwiska tych, którzy mieli choćby kroplę substancji rozweselających we krwi. 
Andaral stwierdził, że co prawda nic na terenie doku nie pił, ale spożył jedno lomiańskie piwo po drodze. Nic to PAJacowa droidka też go chciała 
wciągnąć na listę. Wreszcie udało się coś zmienić w jej oprogramowaniu i okazało się, że mają problem z usunięciem wspomnianych lokalnych 
zadymiaczy i w związku z tym wezwali już Służbę Ochrony Korelii [skrót: KorSek – czyt. Policję] (na Alderaanie? :). Miałem już dosyć spoglądania na 
to niesamowite przywitanie i scenki, jakie serwowała przyjezdnym gościom tutejsza ekipa. Postanowiłem więc udać się na zasłużony odpoczynek, 
który spędziłem na w hotelu im. Yadle w położonym niedaleko systemie Dantooine [czyt. Jaworzno – dzielnica: Osiedle Stałe]. Tak oto mniej więcej 
zakończył się dzień pierwszy tej „wspaniałej” imprezy. 
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Mam szczerą nadzieję, że nie zanudziłem Was na śmierć. Wiem również, że wszystko co tak naprawdę miało związek z tą imprezą wydarzyło 
się następnego dnia, w sobotę, kiedy to uczestnicy sami musieli organizować sobie czas, ale o tym to może już następnym razem. Na przynętę 
przedstawia poniżej kilka fotek z sobotniej części Meetingu, aby choć trochę zachęcić Was do „nabycia” i przeczytania następnego numeru naszego, 
niedrogiego (tylko 3 kredyty) pisma. ☺ A oto, co Was jeszcze czeka w dalszych częściach… 
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Oczekiwanie niewiadomo na co …? 

 
Rejestracja… 

 
Silna grupa pod wezwaniem … Yody? 

 
… konkursy… 

 
posiłek … 

 
wystawa modeli i zabawek… 

 
mecze gwiezdnej piłki… 

 
tragiczne sceny… nocna impreza… 

 
wieczorny spacerek… poranny browarek… 
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„Datadyski z biblioteki na Ossusie” to nic innego jak analiza dzieł literatury dokumentalno-fabularnej, dostępnych w największej publicznej 
biblioteki w Galaktyce, na planecie Ossus. A tak całkiem serio, to rubryka poświęcona recenzowaniu, streszczaniu i spoilerowaniu książek opisujących 
wydarzenia w universum „Star Wars”, jak również pozycji o charakterze albumowym. W dzisiejszym numerze rozpoczynamy trzyczęściowy cykl 
prezentacji trzech książek kończących „Wojny klonów”. W części pierwszej – „Yoda. Mroczne spotkanie”. 
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end of clone wars 
 
 

Episode I 
“Yoda. Dark Rendezvous” 

 
 

Przeszukując wielkie biblioteczne zbiory na Ossusie udało mi się natrafić na kilka ciekawych pozycji. Ukryte w nich wiadomości ujawniły wiele 
ciekawych faktów na temat Sithów i Jedi w końcowym okresie Wojen Klonów. Wcześniej miałem okazję zapoznać się jedynie z dwudziestoma kilkoma 
oficjalnymi odcinkami filmów dokumentalnych „Clone Wars” z tego okresu oraz zakazanym dokumentem „Revenge of the Sith”. Został on znaleziony 
w Świątyni Jedi na Coruscant, już po wymordowaniu wszystkich obecnych w niej Jedi, ale jeszcze przed dokonaniem dokładnej czystki zasobów 
pamięci przez siły bezpieczeństwa rodzącego się Imperium Galaktycznego. 

W procesie poszukiwania prawdy historycznej, każdy historyk spotyka się z Paradoksem Jeremy’ego Truthfindera, który mówi: „im więcej 
zgłębisz faktów, tym więcej zadajesz sobie pytań”. I tak jest w tym przypadku. Wielokrotne oglądanie wspomnianych dokumentów powodowało tylko 
pojawianie się nowych pytań: 

– jak to było, gdy hrabia Dooku, był młodym padawanem, jak to możliwe, że później tak znamienity mistrz Jedi przeszedł na Ciemną Stronę 
Mocy i przyczynił się do śmierci tylu swoich przyjaciół, w tym najbliższego – Mistrza Sifo Dyasa? 

– jak doszło do znalezienia Dartha Sidiousa przez hrabiego Dooku i jak to naprawdę było z zamówieniem Armii Klonów na Kamino? 
– jak doszło do zwerbowania przez Dartha Tyranusa: Asajj Ventress, Durge’i i generała Grievousa? 
– jak Grievous „otrzymał swoje mechaniczne ciało”? 
– czy żaden Jedi nie zauważył wystroju apartamentów Wielkiego Kanclerza Palpatine’a, na których kryły się sceny z życia Sithów? 
– i wreszcie, czy hrabia Dooku jako Darth Tyranus znał drugą osobowość Dartha Sidiousa – tzn. czy wiedział, że jest nim Wielki Kanclerz 

Palpatine? 
– czy aby stać się Wielkim Mistrzem Jedi należy zgłębić tajniki Ciemnej Strony Mocy? 
– jak mogło dojść do wyboru planety Vjun przez Vadera na miejsce swojej twierdzy? 
– i tak dalej itd. itd. … 

Znalezienie odpowiedzi, przynajmniej częściowych, na te i inne nurtujące historyków pytania można znaleźć w wielu dokumentach pisanych, czy 
to na flimsiplastach czy w formie holograficznej (czyt. w książkach lub komiksach). Jedynym problemem jest dotarcie do źródeł takich informacji, a nie 
jest to łatwe, zwłaszcza, że Imperator i jego psy gończe z bezpieki zadbały o zniszczenie większości dokumentów opisujących PRAWDĘ z tego 
okresu. Niedawno udało mi się dotrzeć do kilku z nich, które kupiłem na targu staroci na Nar Shaada od pewnego podejrzanie wyglądającego Bitha. 
Zdziwilibyście się, ale za ten unikatowe dokumenty zapłaciłem niemal pół miliona kredytów imperialnych, czyli równowartość niewielkiego, 
ale luksusowego jachtu do podróży inetergalaktycznych. Przejdę jednak do konkretów. Postaram się Wam w krótki, ale [UWAGA!!!] mocno 
‘spoilerowany’ sposób streścić te ciekawe dokumenty. 

 
 
EPISODE I. „Yoda. Mroczne spotkanie” (basic: „Yoda. Dark Rendevous”) – to powieść napisana przez, nieznanego nam wcześniej pisarza 

w świecie „Gwiezdnych Wojen”, Seana Stewarta. Za przekład z basica na nasze odpowiedzialna była, tym razem znana nam z innych tłumaczeń 
i imprezki Alderaan 2004, Aleksandra Jagiełowicz. Książka napisana jest dobrze, spójnym językiem, jednak z powodu braku wartkiej akcji, nie należy 
ona do lektur za bardzo porywających. Niewątpliwym plusem jest natomiast fakt, że z książki możemy się wiele dowiedzieć na temat takich bohaterów 
jak: hrabia Dooku – Darth Tyranus, Asajj Ventress, Wielki Mistrz Yoda, mistrz Jai Maruk i mistrzyni Maks Lem oraz ich uczniowie: Scout (Tallisibeth 
Endwanung Esterhazy) i Whie, a także dowiemy się małe co nieco o Anakinie Skywalkerze i Obi-Wanie Kenobim. W książce znajdziemy odpowiedzi 
na kilka nurtujących nas pytań, zapowiedzi przyszłych wydarzeń oraz poznamy jedną z najbardziej mrocznych i tajemniczych planet Galaktyki, Vjun. 
Należy również podkreślić, że analizowana książka dostarcza chyba najwięcej informacji na temat przeszłości Yody i Dooku. 

Akcja książki rozgrywa się około dziewiętnastu i pół roku (-19,5) przed zniszczeniem pierwszej Gwiazdy Śmierci, w 30 miesiącu po wybuchu 
Wojen Klonów na Geonosis. W historii tych wojen wydarzenia w niej przedstawione nazywane są Zasadzką na Vjunie i dzieją się niemal równolegle 
do Podboju Praesitlyna, opisanego w książce „Próba Jedi” Davida Shermana i Dana Cragga. Należy tu podkreślić, że w większości nowowydanych 
książkach wydawnictwa Amber wkradło się kilka błądów w chronologii wydarzeń (i kolejności książek), prezentowanych na początku każdej książki, 
w stosunku do chronologii Wojen Klonów. Poniżej prezentujemy, naszym zdaniem, poprawne daty (liczba lat przed bitwą o Yavin): 

 R.A. Salvatore „Część II. Atak klonów” -22 lat (0. miesiąc Wojen Klonów – Bitwa o Geonosis) 
 Matthew Stover „Punkt przełomu” -21,5 lat (6. miesiąc Wojen Klonów – Kryzys na Haruun Kal) 
 Steven Barnes „Spisek na Cestusie” -21 lat (12. miesiąc Wojen Klonów – Zagrożenie ze strony biorobotów) 
 Michael Reaves, Steve Perry „Medstar I. Chirurdzy polowi” -20 lat (24. miesiąc Wojen Klonów – Ofiary z Drongara) 
 Michael Reaves, Steve Perry „Medstar II. Uzdrowicielka Jedi” -20 lat (24. miesiąc Wojen Klonów – Ofiary z Drongara) 
 David Sherman, Dan Cragg „Próba Jedi” -19,5 lat (30. miesiąc Wojen Kolnów – Podboj Praesitlyna) 
 Sean Stewart „Yoda. Mroczne spotkanie” -19,5 lat (30. miesiąc Wojen Kolnów – Zasadzką na Vjunie) 
 James Luceno „Labirynt zła” -19 lat (33. miesiąc Wojen Kolnów – Polowanie na Dartha Sidiousa) 
 Matthew Stover „Część III. Zemsta Sithów” -19 lat (36. miesiąc Wojen Kolnów – Anakin przechodzi na Ciemną Stronę) 

 
Na początku książki poznajemy historię mistrza Jaia Maruka, który wrócił z misji na Vjunie. Na mrocznej planecie doszło do jego pojedynku 

z Asajj Ventress, który Maruk przegrał. Fakt przeżycia zawdzięcza hrabiemu Dooku, który wysłał go z powrotem do Świątyni Jedi w celu 
przekazania wiadomości dla mistrza Yody. Hrabia obiecuje pokój, jednak narzuca on swoje warunki: chce spotkać się z Yodą na Vjunie. Wielki Mistrz 
przeczuwa zasadzkę, chce jednak podjąć ryzyko i ma nadzieję na powrót swojego ucznia na Jasną Stronę Mocy. 
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W kilku początkowych rozdziałach poznajemy tragiczną sytuację w Świątyni Jedi. Rycerze Jedi zostali zdziesiątkowani na Geonosis, a ci którzy 
przeżyli zostali rozesłani po tysiącach światów w różnych misjach, w tym na czele armii klonów. Dorastający w warunkach wojny padawani poddawani 
są odmiennemu szkoleniu, niż prowadzone przed wybuchem Wojen Klonów. Teraz duży nacisk kładzie się na naukę taktyki i strategii wojsk, analizując 
dawne zamierzchłe wojny oraz obecne konflikty zbrojne. Nauka dyplomacji odeszła na dalszy plan. To jednak nie jest największe zmartwienie młodych 
uczniów. Zdziesiątkowani i zajęci udziałem w walkach mistrzowie Jedi nie mają czasu na szkolenie padawanów, biorąc ich na swoich uczniów. Mieć 
teraz mistrza to największe szczęście jakie może sobie wymarzyć padawan przebywający w Świątyni. Na tym tle zarysowana jest sylwetka młodej 
uczennicy Tallisibeth Endwanung Esterhazy, zwanej przez rówieśników Scout. Jest ona jedną ze starszych uczennic w Świątyni. Fakt, że jeszcze 
jej nie opuściła zawdzięcza złemu zrządzeniu losu (Jedi mówią, że Moc nie zna takiego pojęcia!), ponieważ jej mistrzyni Chankar Kim zginęła podczas 
bitwy o Geonosis. Scout jest pilną uczennicą, jedną z najbardziej sumiennych w Świątyni, jednak jest słaba mocą. Podejrzewa, że Rada Jedi pragnie 
odesłać ją do cechu rolników. W Świątyni ma odbyć się pomiędzy padawanami turniej walki na miecze. Scout podejmuje to wyzwanie, traktując ją jako 
ostatnią szansę na zdobycie nowego mistrza, ma jednak świadomość, że musi zdobyć pierwsze miejsce. Przygotowuje się do tego turnieju od 
dłuższego czasu. Mając na uwadze przewagę rówieśników we władaniu mocą, w swoich treningach dokonuje nawet samooparzeń świetlnym 
mieczem, aby oswoić się z charakterystycznym bólem od ostrza o obniżonej energii, jakim posługują się uczestnicy turnieju. 

Drugim uczniem, którego poznajemy bliżej w Świątyni jest Whie. Mimo, że jest on młodszy od Scout, należy do niewielu szczęśliwców 
w Świątyni, ponieważ jest uczniem Graanki, mistrzyni Maks Lem. Pod względem ilości Midichlorianów we krwi, Whie jest całkowitym 
przeciwieństwem Scout. W Świątyni pokłada się w nim duże nadzieje. Ma wyczulony zmysł jasnowidzenia i wizje jego nawiedzające go w trakcie snów 
zdarzają się ostatnio coraz częściej. W wizjach tych pojawia się między innymi Scout i Asajj Ventress. W książce co prawda nie jest podane ile tych 
Midichlorianów ma, ale w pewnym momencie porównuje się go nawet z samym Anakinem Skywalkerem (a to już coś znaczy!). Whie nie jest jednak 
zrodzony z Midichlorianów, a przyczynę ich dużego stężenia poznamy w dalszej części książki. Chciałbym podkreślić w tym momencie, że tak 
naprawdę nie jest to książka o Yodzie, tylko o tej dwójce dzieciaków, z naciskiem na Whie. Jest to także książka o jego dziedzictwie, o planecie Vjun. 
Yodę oraz pozostałych dwoje mistrzów należy traktować jako postacie drugoplanowe. 

Wracam już do akcji książki. W Świątyni dochodzi do wspomnianego turnieju, który prowadzi mistrzyni Ilena Xan, zwana przez uczniów 
Żelazną Ręką. Turniejowi przyglądają się mistrzowie obecni w Świątyni, między innymi Yoda i Jai Maruk. W niekonwencjonalny sposób Scout udaje 
się wygrać kilka pojedynków i dostaje się do nietypowego, odbywającego się w stołówce, finału turnieju. Przed finałem Yoda zapowiada zdziwionemu 
mistrzowi Marukowi, że jeżeli Scout wygra turniej zostanie jego pierwszą uczennicą. Spośród grona dotychczasowych zwycięzców  pojedynków ma 
zostać wyłoniona tylko jedna osoba. Należy więc wyeliminować wszystkich po kolei. Scout wraz z przyjaciółką Leną udaje się przetrwać i ostatecznie 
nacierają razem na Whie. Przyjaciółka odpada z gry i w końcowym momencie pojedynku Scout niekonwencjonalnie pokonuje kolegę. 

Po licznych ranach, siniakach i oparzeniach Tallisibeth Esterhazy trafia na izbę chorych, gdzie Yoda oświadcza jej, że zostaje uczennicą mistrza 
Maruka i udaje się w tajną misję poza Coruscant. W misji tej bierze też udział Whie wraz ze swoją mistrzynią Lem oraz mistrz Yoda. Udają się oni 
ukradkiem na planetę Vjun, gdzie swoją siedzibę ma sam hrabia Dooku. Ciekawa jest historia początkowego etapu podróży, gdy Yoda ukryty 
w korpusie robota R2 przechodzi przez odprawę celną. W tym całym zamieszaniu zapomniałem wspomnieć o dwóch ciekawych robotach: 
kamerdynerze Fidelis i jego towarzysz Solis. Jak się później okaże Fidelis jest robotem, zaprogramowanym na absolutną lojalność swoim panom, 
służąc od kilku pokoleń hrabiowskiemu rodowi Château Malreaux, którego jedynym dziedzicem jest właśnie Whie. Od momentu opuszczenia Vjun 
przez Whie, Fidelis podążał za nim, aby następnie kilka lat spędzić na Coruscant, gdzie pilnie obserwował Świątynie Jedi. Teraz wraz z Solisem 
podąża w ukryciu za Whie w jego pierwszą misję. Aby ukryć nieobecność Yody w stolicy Republiki, o której wie tylko mistrz Mace Windu (nie wie 
nawet kanclerz Palpatine!), jego rolę odgrywa aktor podobnej postury Palleus Chuff. 

W czasie podróży Jedi cywilnymi środkami lokomocji dochodzi do różnych zwrotów akcji. „Podłożonemu” Yodzie siedzi na ogonie Ventress, 
która pragnie złożyć prawdziwego mistrza w prezencie swojemu mistrzowi, hrabiemu Sereno. Po schwytaniu Chuffa, dochodzi do pogłosek o zabiciu 
Yody, morale na Coruscant nieco upada. Asajj ma jednak świadomość, że nie jest to Wielki Mistrz Jedi, poszukuje tego prawdziwego nadal. Z pomocą 
przychodzi jej Solis, który podąża za Fidelisem i Jedi tylko z pobudek finansowych. Tak więc Ventress trafia na ślad prawdziwego Yody. Ale 
w bezpośrednim starciu nie udaje się jej go schwytać. W starciu z ciemną Jedi giną mistrzowie Maks Lem i Jai Maruk. Po śmiertelnym zranieniu Maks, 
Jai wpada w szał bojowy i ma nadzieję, że tym razem pokona Ventress. Jest bliski przejścia na Ciemną Stronę Mocy, jednak od tego ratuje go przed 
swoją śmiercią mistrzyni Lem. 

Asajj Ventress powraca na Vjun, gdzie dostaje łagodnie mówiąc „opieprz” od Dartha Tyranusa. Nie znała ona dokładnie zamiarów swojego 
mistrza, który pod przykrywką pokojowych pertraktacji chce ściągnąć Yodę na Vjun, aby go przeciągnąć na Ciemną Stronę Mocy lub zabić, 
w prezencie dla Dartha Sidiousa. W trakcie rozmowy uczennicy z mistrzem dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. Ventress namawia Dooku na 
dalsze, bardziej zaawansowane szkolenie. Pragnie uświadomić mu, że jest nieco zaślepiony wizją Sidiousa, który może go zdradzić. Zatem… Ciemna 
Strona przesłania wszystko również Lordowi Sith. 

W trakcie dalszej podróży Fidelis wyjawia Whie całą swoją i jego przodków historię. Po kilku problemach Yoda wraz z młodymi uczniami 
przybywa na Vjun. Vjun to mroczna, obecnie praktycznie niezamieszkała planeta, na której Ciemna Strona Mocy wyczuwalna jest niemal namacalnie. 
Całego uroku, a może raczej mroku dodaje jeszcze padający kwaśny deszcz. W tym momencie należałoby wytłumaczyć, w jaki sposób taka planeta 
w ogóle powstała. Otóż ojciec Whie, hrabia Malreaux dokonywał eksperymentów genetycznych na ludziach. Celem badań i eksperymentów 
przeprowadzanych na Vjunie było umożliwienie wszystkim jej mieszkańcom korzystanie z Mocy. Zwiększanie Midichlorianów we krwi mieszkańców 
planety w ostateczności doprowadziło ich do skrajnego szaleństwa. Ten szał w Mocy przełożył się na wieczne pogrążenie planety w mroku. Miejsce 
wydaje się więc idealne na siedzibę Lorda Sithów. Taki lord, pławiąc się we wszechogarniającej mrocznej Mocy, powinien mieć przewagę na mistrzem 
Jedi, nawet nad Wielkim Mistrzem Jedi. Należy podkreślić, że to właśnie w domu rodziny Whie, w którym jeszcze żyje matka chłopca, ma swoją 
siedzibę Dooku. Matka, służąc Mrocznemu Lordowi liczy na odzyskanie swojego syna, którego oddała przed laty w ręce Jedi w momencie załamania 
psychicznego. 

Na Vjunie Yoda i dzieciaki rozdzielają się. Yoda idzie na spotkanie z dawnym uczniem, Dooku. Whie, bliski przejścia na Ciemną Stronę po 
stracie Mistrzyni Lem, Scout i Fidelis mają ukryć się w jaskiniach pod domem rodu Malreaux. Fidelis dostaje jednak instrukcje od pani domu – ma 
doprowadzić podziemnymi korytarzami syna w ręce Ventress. Tak się też staje. Wizja ze snu Whie się spełnia. Asajj unieszkodliwia na wieki Fidelisa, 
syn poznaje natomiast swoją matkę, do której nic nie czuje. W innym miejscu dochodzi do rozmowy Tyranusa z Yodą. Ten postanawia przeciągnąć go 
na Ciemną Stronę, Yoda oświadcza natomiast, że już ją zna (zatem to chyba zasada, że Wielki Mistrz Jedi musi przejść na Ciemną Stronę i powrócić 
z niej – tak też było z Luke’iem Skywalkerem (w „Mrocznym Imperium” – recenzja w tym numerze), który po prawie pół wieku od tych wydarzeń (po 
Nowej Erze Jedi, czyli po wojnie z Yuhzaan Vongami) też podobno otrzymał taki tytuł) i pyta, co jeszcze jest mu w stanie zaoferować były uczeń. Yoda 
proponuje natomiast Dooku powrót do Świątyni, gdzie zawsze czekają na niego otwarte drzwi. Po tych rozmowach, które do niczego nie prowadzą, 
dochodzi do walki na miecze. I tym razem Dooku doznałby porażki, gdyby nie posiłkował się ucieczką. Mniej więcej w tym czasie na planecie lądują 
posiłki – Anakin Skywalker (po misji na Praesitlynie) i Obi-Wan Kenobi. Anakin czuje się na Vjunie jak „ryba w wodzie” – to jasny wniosek: już wtedy 
był Mrocznym Jedi. Tak więc posiłki pomagają pogonić Ventress i uratować dzieciaki. W tym momencie Whie myśli, zgodnie z jedną ze swoich wizji, 
że zginą z ręki Anakina. Tak się jednak nie dzieję – to jeszcze nie ta bajka, a jedynie zapowiedź przyszłych wydarzeń, które większość z nas zna. 
Na koniec wszyscy (dobrzy) szczęśliwie wracają na Coruscant. 

 
 
I tak w wielkim skrócie wyglądają wydarzenia przedstawione w jednym z dokumentów zakupionych przeze mnie na Nar Shaada. W najbliższej 

przyszłości postaram się Wam przedstawić dwa pozostałe dokumenty: EPISODE II: „Labirynt zła” & EPISODE III: „Zemsta Sithów”. 
Wasz wierny poszukiwacz prawdy, historyk Jay III Marcel Ober (JW23) 
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Niebawem historii ciąg dalszy: 

   
 

Warto jeszcze dodatkowo wspomnieć coś o Vjunie. Po wydarzeniach, które poznaliśmy w „Mrocznej podróży”, nie dziwi mnie fakt, że po latach 
Anakin, już jako Darth Vader powraca na Vjun i buduje tu swoją twierdzę, Zamek Bast. Przecież tu może czuć się jak wzmiankwana „ryba w wodzie”. 
Z tą planetą spotkałem się po raz pierwszy na stronie internetowej Bractwa Mrocznych Jedi (http://www.darkjedi.tenfy.net/). Uwaga!!! poniżej 
prezentujemy ściśle tajne dane na temat Vjun, wyciągnięte z systemu komputerowego tegoż bractwa. Po raz drugi nazwę tej planety spotkałem w grze 
Jedi Knight: Jedi Academy. Na tej planecie, jako uczeń mistrza Kyle’a Katarna, wykonujemy wraz z nim jedną z decydujących misji w grze. I znów 
pada tam kwaśny deszcz, a naszym celem jest dotarcie do Twierdzy Lorda Vadera i … zastanawiasz się co dalej – zagraj, to sam zobaczysz. 
To przecież nie recenzja gry! ☺ 

JW23

Korzystając ze sposobności, wykradłem ściśle tajne dane z systemu komputerowego Świątyni Bractwa Mrocznych Jedi na temat planety Vjun. 
Mało co życia przez to nie straciłem. Ale historia ta to temat na całkiem inną okazję. Są to kompletne dane, jakie zostały w systemie zapisane przez 
Ciemnego Jedi, Leonidasa. 

Historyk Jay III Marcel Ober (JW23) 
 

Vjun jest planetą znajdującą się niemal w centrum Galaktyki, w układzie Bormea. Jednak jej warunki naturalne nie zachęcają galaktycznych 
wędrowców do odwiedzin. Vjun jest skalistą, pozbawioną roślinności planetą, przykrytą gęstą warstwą szarych chmur skutecznie blokującą jakikolwiek 
do niej dostęp (dzięki temu jest utrzymywana stała temperatura). Jej licha powierzchnia jest stale niszczona poprzez padający kwaśny deszcz, który 
uniemożliwia istnienie jakiegokolwiek życia. 

Jednakże Darth Vader, wybierając jedną z planet na swoją prywatną siedzibę, zwrócił uwagę na pozornie całkowicie niepotrzebne Vjun. 
Niedostępne i trudne warunki zachęciły go do zbudowania tutaj kwatery,  z dala od osobników różnych ras, wśród ciszy i spokoju. Tak powstał Zamek 
Bast, miejsce zamieszkania i prywatna kwatera Lorda Sith. W twierdzy, w specjalnej ochronnej alkowie, trzymał miecz świetlny swojego byłego 
mistrza, Obiego-Wana Kenobiego (broń ta została później znaleziona przez Anakina Solo), jak i zagłębiał w tajniki Ciemnej Strony nowe zastępy 
Mrocznych Jedi. 

Po bitwie o Endor planeta stała się siedzibą Executora Sedrissa oraz Mrocznych Jedi należących do Palpatine'a. Wśród nich znajdował się Kam 
Solusar, który w sześć lat po wspomnianej bitwie dał się przeciągnąć na Jasną Stronę przez Luke, a Skywalkera. Niedługo po zdradzie Solusara, 
Mroczni Jedi porwali trzech więźniów z Ossusu, którzy mieli służyć jako materiał do tworzenia nowych ciał dla Palpatine’a. Porwani zostali zamrożeni 
w karbonicie i oczekiwali na dokończenie budowy laboratorium do klonowania na Vjun. Jednak znającemu położenie tajnej siedziby Mrocznych Jedi – 
Skywalkerowi udało się zdobyć zamek i razem ze swoimi kompanami: Brandem, Solusarem i Broganem pokonali poddanych Imperatora niszcząc 
nadzieję na jego powrót… 

Kilkanaście lat po bitwie o Endor grupa Mrocznych Jedi dążąca do wskrzeszenia Marki Ragnosa przybyła na Vjun by zebrać obecną, wciąż 
wyczuwalną energię Ciemnej Strony. Co prawda po przybyciu Kyle Katarn'a sekta zmuszona była wycofać się z planety, jednakże swoje zadanie 
wykonali. 

Leonidas 
 

   
ŹRÓDŁO: http://www.darkjedi.tenfy.net/miejsca.php?id=vjun
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Jak zapewne większość z Was wie, Dark Horse Comic to jeden z największych, obok Marvel’a Comic i DC Comic, amerykańskich wydawców 
komiksów. Jest on jednak najbliższy fanom „Star Wars”, a to z tego względu, że to właśnie Dark Horse od lat posiada licencję Lucas’a na wydawanie 
historyjek obrazkowych. Należy przyznać, że od kilkunastu lat, na fali „powrotu” „Gwiezdnych Wojen”, Dark Horse wydał wiele ciekawych pozycji. 
W tym dziale postaramy się przedstawić najciekawsze komiksy, zwłaszcza te, które ujrzały światło dzienne w polskiej wersji językowej. Dzisiaj 
Fault_Fett prezentuje specjalnie dla Was lekko-spoilerowaną recenzję komiksów „Mroczne Imperium”. Poniżej prezentujemy dodatkowo krótkie 
biografie autorów komiksu. Należy zaznaczyć, że wspomniany „powrót” rozpoczął się właśnie na fali książkowej „Trylogii Thrawna” Timothy’ego Zhan’ 
i recenzowanego dzisiaj komiksu. Zapraszamy. 

JW23 

 

 

 

 

 

 

„Dark Empire” & „Dark Empire II”, czyli „Mroczne Imperium” i „Mroczne Imperium II” 
Komiksowa nisza polskiego Rynku Wydawniczego wygląda obecnie – thx the Maker – znacznie lepiej niż parę lat wstecz, co 

zdecydowanie widoczne jest nawet okiem nieuzbrojonym, również dla przeciętnego 'zjadacza' Star Wars. 
Podjąwszy się roli Dyżurnego Recenzenta, po krótkim (ekspresowym?) namyśle decyduję się przybliżyć Wam pierwszą serię 

komiksów SW, jaka ujrzała u nas światło dzienne, mianowicie 'Dark Empire' (wydane w 6-ciu zeszytach przez TM-Semic niedługo po 
premierze Trylogii Special Edition, w roku '97). 

Plusem (poza samym w sobie znaczącym faktem pojawienia się jakichkolwiek 'magicznych obrazków' SW w Polsce) jest podział 
obydwu historii – zatytułowanych odpowiednio: 'Dark Empire' oraz 'Dark Empire II' (''Mroczne Imperium' i 'Mroczne Imperium II' – całe 
szczęście, że nie 'Ciemne', uff... :P ) – po trzy zeszyty każda (Dark Horse tradycyjnie poszatkował oryginały na 6 części). Autorem 
scenariusza jest Tom Veitch, zaś rysunki popełnił Cam Kennedy – charakterystyczna, zdecydowana, mroczna (i kanciasta ;) ) kreska 
znakomicie oddaje klimat historii [spoilery!!!] przejścia Luke'a Skywalkera na Ciemną Stronę Mocy, zmagań z Odrodzonym 
Imperatorem oraz Flotą Imperium, kolejnej konfrontacji Hana Solo z jego naczelnym fanem – Bobą Fettem oraz poszukiwań rekrutów 
do Akademii Jedi.[/spoilery] Co się tyczy spraw technicznych i przyziemnych – polskie wydanie traci sporo przez wzgląd na formę – 
prócz pierwszego zeszytu (sztywna okładka i niezły, dość gruby papier), seria ukazała się na kiepskim papierze i w cieniuchnych 
okładkach – mimo, że kolorystyka plansz została zachowana, to żółtawe kartki psują ogólne wrażenie. I to tyle w kwestii przestróg dla 
estetów ;) Przekład: parę rzeczy notorycznie zgrzyta, acz w większości są to tłumaczenia nazw własnych, ras czy lokacji. Rysunki: jak 
nadmieniłam – świetne, nie tylko dla amatorów stylu pana Keneddy'ego. Okładki całej serii wykonał pan Dorman – tu także brak 
powodów, by kręcić nosem (żal tylko, że polski Czytelnik nie miał okazji zapoznać się z grafikami zdobiącymi resztę zeszytów wersji 
oryginalnej...). Szkoda też, że po wydaniu serii 'DE II' TM-Semic nie poszedł za ciosem i nie uraczył nas nieformalnym zakończeniem 
cyklu – dwoma zeszytami 'Empire's End', rysowanymi dla odmiany przez pana Baikiego, acz nadal trzymającymi klimat i poziom. 

Ot, krótko i treściwie – lektura obowiązkowa każdego szanującego się Fana ;) 
W ujęciu chronologicznym, historia dzieje się ok 9 lat po wydarzeniach przedstawionych w E IV – 'Nowej Nadziei' i rozpoczyna 

w momencie, kiedy małżeństwo Organa/Solo spieszy z pomocą Skywalkerowi i Calrissianowi, uziemionym na ogarniętym wojenną 
zawieruchą Coruscant... (...spróbuję w miarę klarownie przedstawić fabułę, starając się przy tym nie psuć zabawy tym potencjalnym 
czytelnikom, którzy nie mieli do tej pory przyjemności zapoznać się z komiksem) Luke, podróżując w dość niekonwencjonalny sposób 
('...Riders of the [Force] Stooorm...' :P), trafia na planetę Byss, gdzie spotyka... waaaaahahaha!!! – Imperatora! – a to ci dopiero 
niespodzianka! :D Nasz stary (sic!) znajomy – Palpatine, przy pomocy znajomej śpiewki o Przeznaczeniu i Tym Podobnych, kusi 
Skywalkera, reklamując zalety Ciemnej Strony... (ależ skąd my to znamy? Palpi – Kusiciel – Hobbysta :D ) Leia w tym czasie ma wizję 
natury mrocznej, co wywołuje u niej ciężki szok oraz budzi instynkty siostrzane, owocujące w linii prostej podjęciem wyprawy na ratunek 
bratu. Po drodze zarówno Imperium jak i Rebelia prezentują Galaktyce parę wywierających spore wrażenie 'ostatnich krzyków' techniki, 
superbroni i myśliwców; pojawia się również znany i lubiany mr The Best Bounty Hunter in the Galaxy ;) (B. Fett, ofkorz) oraz starzy 
znajomi pana Hana – którzy to pomagają, to wręcz przeciwnie. Tu i ówdzie chyłkiem przemykają 'nowe nadzieje' rokujące odrodzenie 
Zakonu Jedi, w tle nieustannie toczy się kosmiczna strzelanina sortu mrocznego i wyśmienitego, Holocron Jedi serwuje parę proroctw, 
zaś rodzeństwo Skywalker parę niespodzianek, skontrowanych przez Palpatine'a przy użyciu technik znanych nam dobrze z trylogii 
Zahna (i – skądinąd – 'Ataku Klonów' :P). Resztki Imperium mają się wcale nieźle: pielą, koszą i grabią siły Rebelii pracowicie, 
zapalczywie i rzetelnie; pan Umak Leth nieustannie każe podziwiać swój geniusz, prezentując coraz to nowe zabawki do siania 
spustoszenia; co poniektórzy spiskują, inni zaś zajęci są pilnym demaskowaniem owych spisków. 

Część druga 'Imperium' (równie mroczna i smaczna jak pierwsza) prezentuje w zasadzie (i dużej mierze) przegląd wątków 
znanych z cz. I, co jednak ma efekt zdecydowanie in plus – otrzymujemy kolejną odsłonę Imperatora, nahalny Fett powraca 
niezmordowanie, obrywając tym razem niestety (a może stety?) mocno po d... ee, hełmie; nadzieje na odnowienie Zakonu Jedi (a tym 
samym spełnienie marzeń Luke'a) rysują się zdecydowanie wyraźniej ogólnie interesująco, przybierając miedzy innymi kształty pewnej 
miłej sercu Mistrza Skywalkera młodej damy. Imperium tym razem paprze się dla urozmaicenia w modyfikacjach genetycznych, 
prezentując w efekcie przerażające (?) potwory, nie zaprzestając jednakowoż systematycznego gnębienia Rebelii superbroniami (aliści 
może raczej hiper- albo ultraultimate ?). Luke na koniec trochę się wkurza, Leia zaś dumnie przedstawia światu trzeciego już potomka 
z taśmy produkcyjnej Solo – i ten oto optymistyczny akcent zamyka część drugą 'Mrocznego Imperium'. 

Jako smaczek i krotochwilę przytoczę jedną z ostatnich kwestii wypowiadanych w komiksie przez Luke'a – "(...) Miałem mroczny 
sen... Cień Ręki Imperatora nadal mnie trzymał..." – cóż, panie Skywalker – w końcu pana dopadł ;) 

FF

Notki biograficzne autorów: 

Cam Kennedy (zdjęcie obok) – urodził się 15 października 1944r. w Glasgow (Szkocja); wychował się w Szkocji, a następnie 
we Francji zarabiał na życie malując obrazy; po siedmiu latach postanowił wykorzystać swój niezwykły talent do rysowania 
historii obrazkowych; jednym z pierwszych jego komiksów był „Rogue Trooper” na podstawie scenariusza Gerry'ego Finlay-
Day'a; swój rysunki użyczył również takim komiksom, jak: „Judge Dredd”, „Judge Dredd/Batman”, „Lobo: Unamerican 
Gladiators” (wydany również w Polsce przez TM-Semic: „Lobo: Nieamerykańscy gliadatorzy”), „Punisher: Blood on the 
Moors” (z tekstem dwóch innych Szkotów, Alana Granta i Johna Wagnera), „The Light and Darkness War”; prace 
Kennedy’ego ze świata „Star Wars” to między innymi prezentowane dziś „Dark Empire” i „Dark Empire II” oraz wydane 
w Polsce: „Boba Fett: Polowanie na Bar-Koodę” (Egmont – w odcinkach, Amber). 
Oficjalna strona artysty: www.camkennedy.com
Tom Veitch – jest autorem wielu awangardowych powieści i opowiadań, a przez pewien okres czasu zajmował się nawet poezją; pisał również 
scenariusze do komiksów; wraz z Bryanem Talbotem stworzył pozycję „Nazz”, z Adamem Kubertem „Clash”, zaś z Camem Kennedym „The Light and 
Darkness War”; ostatnia pozycja na tyle zainteresowała LucasFilmu, że firma ta postanowiła zaoferować tym dwóm utalentowanym twórcom napisanie 
i narysowanie sagi „Dark Empire”; inne prace Toma dla wydawnictwa Dark Horse z pod znaku „Star Wars” to między innymi napisane wspólnie 
z Kevinem J. Andersonem „Tales of the Jedi” (Egmont: „Opowieści Jedi”) oraz „Dark Lords of the Sith” – obie te historie przedstawiają wydarzenia 
mające miejsce cztery tysiące lat przed narodzinami Luke'a Skywalkera. 

JW23 
ŹRÓDŁO: Nowa Gildia (http://www.gildia.pl/) – Gildia Komiksów (http://www.komiks.gildia.pl/tworcy/) – na podstawie bibliografii A. Wróblewskiego 
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W dziale „Game Over” będziemy prezentowali Wam artykuły poświęcone różnego rodzaju grom. Znajdziecie tu recenzje i porady dotyczące gier 
komputerowych, karcianych, figurkowych i fabularnych (RPG), a może nawet gier planszowych. W dzisiejszym numerze prezentujemy materiał 
DantEgo poświęcony nowej grze figurkowej umiejscowionej w świecie „Gwiezdnych Wojen”. Na jego prośbę będzie to stały punkt naszego menu. 
Ponownie zachęcam również innych czytelników do współpracy w tym i innych działach. Zapraszam więc do czytania i grania. 

JW23 

 

 
 

 

„Star Wars Miniatures” pod tą nazwą kryje się bitewniak 
osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen firmy Wizards of the 
Cost (http://www.wizards.com/). W USA został on wydany 
we wrześniu zeszłego roku. Nie jest to jedyny bitewniak 
osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen. Pierwszym był „Star 
Wars Miniatures Battles” firmy West End Games z początku 
lat 90-tych, jednak w Polsce jest on praktycznie nieznany. 
Zasady nowej gry opierają się w dużej części na systemie SW 
RPG Wizardów, czyli popularnym d20. Obecnie wydane zostały 
trzy zestawy każdy po 60 figurek: REBEL STORM – zawierający 
figurki postaci ze starej trylogii, CLONE STRIKE - czyli początek 
wojen klonów z I i II epizodu oraz Clone Wars i najnowszy 
REVENGE OF THE SITH a więc jak sama nazwa mówi oparty na 
najnowszym epizodzie. Bitewniak wydawany jest w formie 
zestawów startowych w skład, którego wchodzi 10 bądź 6 figurek 
w zależności od dodatku, mapa, kostka, zasady, znaczniki oraz 
boosterów składających się z 7 losowych figurek. Wszystkie 
figurki są pomalowane i mają dołączone karty statystyk. Wydane 
zostały także trzy książki SWM Ultimate Missions zawierające 
dodatkowe scenariusze i zasady, mapy oraz żetony 
reprezentujące różnego rodzaju sprzęt. 

Do Polski jako pierwszy, na początku tego roku, figurki 
sprowadził Rebel.pl (http://rebel.pl/). Niestety, oficjalny 
dystrybutor Wizardów, firma ISA (http://www.isa.pl/) nie popisał 
się w tym wypadku i dopiero w czerwcu tego roku rozpoczął 
oficjalną dystrybucję SW Miniatures. Na pocieszenie dla graczy 
ceny uległy sporej obniżce ☺. W Warszawie figurki można kupić 
w dwóch sklepach tj. w księgarni HIT w podziemiach Dworca 
Centralnego i sklepie Morion w Centrum Handlowym Bemowo 
na Powstańców Śląskich. 

O popularności gry może świadczyć fakt, że Wizard musiał 
zrobić dodruk pierwszego dodatku, a zapasy Clone Strike są już 
na wyczerpaniu. W Warszawie z moich informacji jest, co 
najmniej 8 graczy, którzy na prawie każdym spotkaniu rozgrywają 
kilka pojedynków. Na 62 spotkaniu odbył się nawet mini turniej, 
w którym zwyciężył Xian. Dostępny jest skrót zasad w języku 
polskim (http://swcombine.w.interia.pl/download/SkrotZasad.doc) 
mojego zresztą autorstwa a obecnie trwają prace nad 
tłumaczeniem całych zasad. 

19 sierpnia w USA wydany zostanie nowy dodatek 
o nazwie UNIVERSE. W zestawie po raz pierwszy wśród 
60 figurek, pojawi się także 10 dużych jak AT-ST czy Rankor 
oraz pojawią się nowe frakcje: Nowa Republika i Yuuzhan Vong. 
Będzie to też pierwszy dodatek wydawany tylko w boosterach, 
zawierających jedną dużą figurkę i 6 normalnych. 

W internecie krążą już plotki o piątym dodatku, który 
miałby pojawić się w sprzedaży na początku przyszłego roku. 
Roboczy tytuł dodatku brzmi CHAMPIONS OF THE FORCE i ma 
być oparty w dużej mierze na Expanded Universe. 

Wszystkich graczy i osoby zainteresowany zapraszam na 
CorusCon, gdzie będzie można dokładniej poznać bitewniaka 
i wziąć udział w turnieju. 

W tym numerze było by już na, tyle, ale jeśli Redaktor 
Naczelny wyrazi zgodę to dział poświęcony bitewniakowi zagości 
na stałe. 

DE 
To jest chyba oczywiste ☺, że Redaktor Naczelny wyraża 

zgodę na taki dział. DantE i inni fani SWM – prosimy o więcej! 
Może jakieś propozycje zestawów i scenariuszy?  

JW23 
ŹRÓDŁO:  http://www.wizards.com/, http://www.wizards.com/default.asp?x=swminis, 

http://www.swminiatures.com/, http://www.isa.pl/, http://rebel.pl/, 
http://swcombine.w.interia.pl/download/SkrotZasad.doc
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Dział „Made by Fans” będzie poświęcony wszelakiej maści twórczości fanowskiej i produktom, które można „podciągnąć” pod tę kategorię. 
Postaramy się zaprezentować Wam ciekawe projekty tworzone przez fankluby, nieformalne i formalne grupy artystów, jak również pojedynczych fanów. 
Będą to zarówno prace o charakterze literackim, czyli tzw. fan-fici (krótkie opowiadania), powieści oraz poezja, a także prace o charakterze malarskim, 
czyli tzw. fan-arty rysowane różnymi technikami. Nie zabraknie tu również prac łączących dwa wspomniane rodzaje sztuk, czyli słowo i obraz – mowa 
oczywiście o fan-komiksach i ich bliskich kuzynach, fan-filmach. Nasza uwaga nie ograniczy się tylko na wspomnianych wyżej dziełach. 

Postaramy się zaprezentować przejawy innej twórczości fanowskiej, jak np. pewien „typ 
rzeźbiarstwa”. Pod tym pojęciem mam na myśli między innymi: modelarstwo, tworzenie dioram 
(makiet sytuacyjnych z filmów), wykonywanie figurek z modeliny, a także modyfikowanie swoich 
pojazdów na wzór wehikułów z „Gwiezdnych Wojen” („star-tuning”? ☺). 

Przejdę jednak do konkretów. Przeszukując zapomniane archiwa Gildii Gwiezdnych 
Wojen (http://www.starwars.gildia.pl/ – wiadomość z dnia: 09.07.2005r.), znalazłem interesujący 
link (http://www.storewars.org/flash/index.html) do strony holonetowe z bardzo ciekawym fan-
filmem, pt.: 

„Sklepowe Wojny” – pełny tytuł w basicu brzmi: „Store Wars: The Organic Rebellion” 
Przed przystąpieniem do obejrzenia tego filmu należy sobie zadać pytanie, czy jestem na to gotów. Jeżeli tak, to: „Use the Farm” & „May the 

Farm be with You, always” – na pewno Ci się to przyda. Historia zaczyna się od słów: „Not long ago in a supermarket, not so far away…”. 
Prezentowany w dzisiejszym numerze film jest pewnego rodzaju parodią klasycznej gwiezdnej trylogii, czerpiącą inspirację głównie z jej 

czwartego epizodu – „Nowej nadziei”. Należy jednak podkreślić, że jest to parodia niezwykła. Jej niezwykłość przejawia się w fakcie, że postaciami 
występującymi w omawianym filmie są warzywa! Tak, tak… wiem co zaraz powiecie – ktoś po prostu wykorzystał motyw: „Na straganie, w dzień 
targowy, takie słyszy się rozmowy…”. No i tak to właśnie z grubsza wygląda. W tym miejscu nie będę jednak opowiadał fabuły tego „znamienitego 
filmu”, a jedynie chcę Was zachęcić do obejrzenia go na stronie. Można go również bez problemu ściągnąć z działu download 
(http://www.storewars.org/pressroom/) w rozdzielczości 320×180 pixels, w następujących formatach: 

 QuickTime Movie: small 3MB (http://ia108032.us.archive.org/1/items/StoreWars/sw_3M.mov), 
 QuickTime Movie: large 8MB (http://ia108032.us.archive.org/1/items/StoreWars/sw_8M.mov), 
 Windows Media Video: small 5MB (http://ia108032.us.archive.org/1/items/StoreWars/sw_5M.wmv), 
 Windows Media Video: small 8MB (http://ia108032.us.archive.org/1/items/StoreWars/sw_8M.wmv). 

Należy podkreślić, że prezentowany film ma mocne walory naukowo-wychowawcze. „Obsadzenie” w rolach głównych warzyw wyhodowanych 
metodami ekologicznymi, ma na celu zachęcić konsumentów do przyłączenia się do „Organicznej Rebelii” oraz wystrzegania się „Ciemnej Strony 
Farmy”. Pod pojęciem „Ciemnej Strony Famy” (basic: „Dark Side of the Farm") mieści się żywność wytwarzana z użyciem pestycydów, modyfikowana 
genetyczne itd. Pozostaje zatem przedstawić głównych bohaterów. „Light Side of the Farm” reprezentują między innymi: 

 
a Cucumberas 

as 
CUCU SKYWALKER 

a Connoli 
as  

OBI WAN CONNOLI 

a Slice of Ham 
as  

HAM SOLO 

a Head of Broccoli 
as 

CHEWBROCCOLI

a Head of Lettuce and 
two Donuts as 

PRINCESS LETTUCE

a Bottle of Nuts 
as 

C3PEANUTS 

a Slab of Tofu 
as 

TOFU R2 

a … ? … 
as 

MASTER YODA ? 

Nie może również zabraknąć bohaterów „Dark Side of the Farm": oraz zaskakujących zwrotów akcji, jak np.: 

   
a Russet Potato as 

LORD TADER 
Eggs as 

EGGSTROOPER ? 
a Melon as 

DEATH MELON ? 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Film, choć stosunkowo krótki (5:49), zawiera wiele scen, zaskakująco 
podobnych, do znanych nam z  „Gwiezdnych Wojen”. Mamy możliwość 
podziwiania pościgu gwiezdnego niszczyciela (duży koszyk) za koreliańską 
korwetą (mały koszyk), kantyny w Mos Eisley (The Salad Bar), myśliwców 
TIE-Fighter (THAI Peanut Sauce) i X-Wing (opakowania na żywność) oraz 
wiele innych. Nie można również zapomnieć o spajającej wszystko 
i wszystkich mocy („the Farm”). 

Wykonanie takiego fanfilmu jest na pewno pracochłonne, jednak nie 
wymaga angażowania wielkich kosztów, prawdziwych aktorów, bleu-box’ów, 
grafików 3D, wykonywania dokładnych rekwizytów, szycia drogich strojów 
itd. Można zatem pomyśleć kiedyś o zrealizowaniu podobnej produkcji 
w naszym gronie. Uważam, że nie jest to zamierzenie nadmiernie 
wygórowane. Zatem szturmowcy i rebelianci jednoczcie się – do dzieła! ☺ 
„May the Farm be with You, always” ☺. 
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„Fantastyki z nieodległej Galaktyki” to rubryka poświęcona fantastyce „nie-gwiezdno-wojennej”. Znajdą się tu recenzje ciekawych książek, filmów 
fabularnych i seriali, gier oraz materiały poświęcone wszelkiej maści rozrywce, którą można wrzucić do jednego worka, szumnie nazywanego 
fantastyką. Mamy tu oczywiście na myśli przede wszystkim takie gatunki jak: science-fiction (SF, czyli fantastyka naukowa), fantasy & horror, ale nie 
oznacza to, że będzie można znaleźć tu coś innego. W dzisiejszym numerze „Outlander Magazin” prezentujemy film „GWIEZDNE JAJA – Część 1. 
Zemsta Świrów” oraz serial „Andromeda”. 

JW23 

AndromEDa 

     
„Andromeda” to serial SF, produkcji amerykańsko-kanadyjskiej, przypominający swoją akcją popularny „Star Trek” i „Babilon 5”. Mamy tu do 

czynienia z ludźmi odbywającymi podróże międzygwiezdne, kontaktującymi się z różnymi cywilizacjami innych rozumnych gatunków, występujących 
dość licznie w Galaktyce (skąd ja to znam :? ), wykorzystujących w swoich kontaktach zarówno metody dyplomacji jak i brutalnej siły podczas 
gwiezdnych walk. Przejdę jednak do szczegółów. Poniżej zamieszczam krótką notkę z jednej ze stron internetowych. 

Andromeda uważana jest za jeden z najlepszych seriali science-fiction w historii telewizji. I nie ma w tym nic zaskakującego, skoro wykreował ją 
sam Gene Roddenberry, twórca kultowego Star Treka. Jego nazwisko stanowi dla miłośników science-fiction najlepszą rekomendację. Podobnie jak 
Star Trek, Andromeda zdobyła liczne grono wiernych fanów i sympatyków wszędzie tam, gdzie była pokazywana. Cieszyła się również uznaniem 
krytyków, o czym świadczy pokaźna ilość przyznanych jej nagród. Do pracy nad serialem Gene Roddenberry zaprosił najlepszych specjalistów - stąd 
inteligentna i konsekwentnie prowadzona fabuła, ciekawe dialogi, odpowiednio dobrana obsada, znakomite efekty specjalne i scenografia. Według 
opinii fanów nie jest to łatwy serial, a problemy w nim poruszane mają głębszy wymiar. 

Akcja rozgrywa się w dalekiej przyszłości. Mieszkańcy Ziemi należą do Federacji Planet, kosmicznego superpaństwa, obejmującego miliony 
światów i sześć galaktyk. Pokoju, bezpieczeństwa i prawa pilnuje Straż Federacji, elitarna jednostka wojskowa. Jednak po kilku tysiącach lat 
pomyślnego rozwoju złoty wiek Federacji dobiega końca. Wojowniczy odłam genetycznie zmodyfikowanych ludzi, tzw. Nietzschean, planuje spisek 
mający na celu obalenie pokojowo nastawionego rządu Federacji i wprowadzenie władzy totalitarnej, sprawowanej przez Imperium. Pierwszym ich 
krokiem jest zniszczenie Straży Federacji. Gwiezdny krążownik XMC-10-284 Andromeda Ascendant, pod dowództwem kapitana Dylana Hunta 
(Kevin Sorbo), jako jeden z wielu flagowych statków Federacji zostaje wciągnięty w pułapkę. Kapitan Hunt nakazuje załodze ewakuację i sam próbuje 
ratować statek. Niestety, Andromeda wpada w czarną dziurę i zostaje w niej uwięziona. Po 300 latach wydobywają ją poszukiwacze wraków. Dylan 
Hunt, dla którego czas się zatrzymał na 300 długich lat, odzyskuje wolność. Zastaje świat całkiem inny od tego, który znał. Po wojnie domowej 
wywołanej przez Nietzschean Federacja rozpadła się, zapanowało bezprawie i chaos. Kapitan Hunt stawia sobie za cel odnowienie Federacji Planet 
i przywrócenie porządku we Wszechświecie. Kompletuje nową załogę i wyrusza w podróż, aby przekonać do swoich idei innych. Towarzyszą mu: 
Beka Valentine (Lisa Ryder), Tyr Anasazi (Keith Hamilton Cobb), Seamus Harper (Gordon Woolvett), Rev Bem (Brent Stait), Trance Gemini (Laura 
Bertram) i Andromeda (Lexa Doig). 

Kapitan Dylan Hunt Beka Valentine Dylan & Seamus Harper Tyr Anasazi Dylan 

Rev Bem Trance Gemini Andromeda & Andromeda           . 
Jak zapewne dobre oko dostrzegło, główną rolę kapitana Hunta odgrywa nie kto inny, tylko sam wielki Herkules, czyli Kevin Sorbo. Serial 

w moim odczuciu jest dobry, jednak należy przygotować się, jak w przypadku „Star Treka”, na fakt, że prawie każdy odcinek poświęcony jest 
osobnemu epizodowi. Ciągłość serialu zawiązana jest za pomocą stworzonego universum oraz bohaterów i ich celowi działania. Wykonanie efektów 
specjalnych stoi na wysokim poziomie. Pomysły wykorzystane w scenariuszu też są ciekawe, zwłaszcza podróże w czasie (czarne dziury) i przestrzeni 
(strumień), czy możliwość przeniesienia sztucznej inteligencji komputera pokładowego statku do sztucznego ciała. Ale o tym przekonać możecie się 
sami. Serial emitowany jest telewizji AXN i w trzech potokach w Tele 5. Zatem wszyscy (niezatwardziali przeciwnicy „Star Treka”) posiadacze 
kablówek i cyfrówek – przed telewizory. Polecam! Naprawdę warto! Tym osobom, co nie odbierają Tele 5 lub AXN pozostaje nadzieja, że w niedalekiej 
przyszłości serial zostanie zakupiony przez TV4 lub TVN Siedem. 
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gwiezdne jaja 
Część 1. Zemsta Świrów 

Będąc na urlopie, przechodziłem obok pewnej wypożyczalni kaset video (teraz to już zwykle nie kaset tylko płyt 
DVD). Nie sama wypożyczalnia była jednak tak zajmująca. To co skupiło moją uwagę to plakat wywieszony na 
wystawie. Był nieco podobny do tego z prawej strony, a różnica polegała przede wszystkim na polskiej wersji 
językowej. Zapowiadał premierę nowego filmu na DVD, która miała mieć miejsce 15. lipca tegoż roku. Od razu 
poczułem zawirowania w mocy – to musi być kolejna parodia „Gwiezdnych Wojen” w stylu „Kosmicznych jaj” 
(basic: „Space Ball”). Ciekaw byłem, czy ten nowy film będzie choć w części tak dobry, jak wspomniana kultowa 
parodia wyreżyserowana przez Mela Brooksa. Już jednak na wstępie byłem nastawiony sceptycznie. Wynikało to 
z faktu, który wprawne oko powinno zauważyć już na samym wstępie, patrząc na prezentowaną tu miniaturkę plakatu. 
Tak…, niestety tak – film „Gwiezdne jaja – Część 1. Zemsta Świrów” jest filmem produkcji niemieckiej i nie znam 
w historii kina dobrej niemieckiej parodii, którą mógłbym sobie postawić za wzór. Jak się jednak potem okazało, moje 
obawy były chyba nieco na wyrost. Ale o tym za chwilę. 

Czytając „przymiarki”, a może raczej plany, do 63. WSFSW, na którym ja akurat być nie mogłem, zauważyłem 
post CyberXa, w którym proponował obejrzenie tego filmu na spotkaniu. Gdyby do tego doszło, prawdopodobnie nie 
zdecydowałbym się prezentować Wam małej recenzji tego filmu w tym miejscu. Tak się chyba jednak nie stało, 
bo w raportach z ostatniego oficjalnego spotkania żadnej notki na ten temat nie znalazłem. Dlatego też zakupiłem DVD 
z tym filmem za 39,90 PLN i teraz macie okazję przeczytać tych parę zdań [uwaga spoilery!] na temat tej, moim 
zdaniem w miarę udanej parodii. Jeszcze bardziej zachęcam do obejrzenia tego filmu. 

Trójka bohaterów ze statku Apollo Feralny: 
(od lewej) Pan Ćmok, kapitan Kirx, Dzidzia (Hermes) 

Akcja filmu rozpoczyna się 22. lipcu 2004 roku na pustyni w Nevadzie. Jak wszystkim 
wiadomo, znajduje się tam ściśle tajna baza Armii Stanów Zjednoczonych. I tam też, tego 
pamiętnego dnia o godzinie 17:35 wylądowało UFO, z którego Amerykańscy naukowcy pozyskali 
informacje z obcej galaktyki, umożliwiające osiedlenie się na Marsie. 

Następnie przenosimy się do roku 2304, czyli momentu, w którym Ziemi grozi śmiertelne 
niebezpieczeństwo. Otóż potomkowie kolonizatorów Marsa, a dokładnie ich przywódca Regulator, 
postanawia unicestwić wszystkich mieszkańców Ziemi. Po zdziesiątkowaniu ziemskiej floty, 
marsjańska armia przygotowuje się masowej inwazji. Regulator stawia Rządowi Ziemskiej Koalicji, 
dowodzonemu przez królową Migdalę, ultimatum podpisania bezwarunkowej kapitulacji, 
w przeciwnym wypadku zostaną zaatakowani przez szwadron keksów bojowych, a z ziemskiej 
cywilizacji zostaną tylko mikrogranulki. Władzom Ziemi nie pozostaje wielki wybór – praktycznie 
wszyscy są za podpisaniem narzuconej kapitulacji, tylko jeden z konsulów, przewodniczący 
Międzynarodowej Rady Bezpieczeństwa z planety Ziemia wpada na pomysł podróży w czasie do 
roku 2004, aby zlikwidować UFO, które wylądowało na amerykańskiej pustyni i umożliwiło 
późniejszą kolonizację Marsa. W tą misję ma być wysłana załoga statku Apolla Feralnego. 

Następnie w filmie mamy „zaszczyt” poznać ową załogę, a przede wszystkim trójkę ich 
niesławnych bohaterów, tzw. „bandę zboków”: kapitana Jürgena Kirxa („mów mi Ki”), pana Ćmoka 
(Ćmoczek) – długowieczna Gejzerella Vulgaris (spokrewniona z żółwiami z Galapagos) oraz Dzidzia 
(„jestem Hermes posłaniec bogów”). Ta trójka zabawnych panów o rzucających się w oczy i uszy 
upodobaniach homo, pilnie trenuje do wyborów Miss Waikiki w Honolulu. Chwilę później poznajemy 
załogę mostka Apolla: Mistrza Nagi, pana Pipovitcha oraz pannę Bara-Bara. Dowiadujemy się również, 
że w tym tygodniu kuchnię na statku obsługuje E.T. Apollo Feralny nie może jednak przybyć Ziemi na 
pomoc, ponieważ na statku kable poprzegryzały Jeże. Teleportacja trójki bohaterów jest również 
niemożliwa, dlatego postanawiają oni zamówić gwiezdną taksówkę. Owa taksówka, niejaka Kicia, to 
krążownik z 45., z węglohydrantami i bajerami z birmańskiego tytanu, który do podwójnej prędkości 
światła dochodziła w półtorej sekundy. Jej właścicielem i kierowcą jest taksówkarz („puści nas ścierwo 
z torbami”) Rock Istyka (czasem zwany: Rocky). Tak oto bohaterowie udają się w podróż na Ziemię, 
gdzie na orbicie oczekuje na nich wroga flota. To jednak nie przeszkadza Rockiemu w pokonaniu 
trudnej trasy, momentami przypominającej do złudzenia wyścig na Tatooine, podobnie jak Kicia 
przypomina podracera Anakina Skywalkera. 

Ponieważ zostało już mało miejsca, zacznę się streszczać. Tak więc kapitan Kirx, pan Ćmok oraz 
z powodu nagłych wypadków również Rock i królowa Migdala wyruszają wehikułem, a raczej kanapą, 
czasu w podróż do przeszłości. Z powodów awarii mechanizmu czasowego trafiają najpierw w czasy  

Regulator wraz ze swoim wiernym uczniem 
(& synem) Lordem Maulem, Jeżem. Pewnego razu 

Regulator wyjawia Maulowi przepowiednię: 
„30 lat temu bez mała, przyszła na świat łysa pała. 

Spełniły się … me skryte sny.  
Mój miły Jeżu, toś był ty! Jam … ci twój ojciec.” 

średniowiecza, na dwór księcia Wilhelma Ostatniego z Czarnolasu (gdzie Rock zostaje rycerzem – „różową podróbą Benny Hilla Bez Gila”), następnie 
– w westernowe czasy cowboyów z Nevady, aby wreszcie dotrzeć do roku 2004 i wypełnić cel misji. W tym czasie Lord Jeż Maul, wysłannik, uczeń 
i syn (w jednym) Regulatora zostaje wysłany w pogoń za tymi bohaterami i chwilami dość skutecznie udaje mu się im przeszkadzać. To jednak nie ma 
znaczenia, bo końcowo udaje się im wykonać misję i powrócić do roku 2304, niestety bez pana Ćmoka, ale o tym powinniście się przekonać sami. 

Teraz może szybka ocena filmu. Moim zdaniem jest to świetna parodia takich filmów jak „Star Wars” i „Star Treek”. Nie jest to jednak opis 
wystarczający. Film czerpie motywy, zarówno „wzrokowe” jak i przede wszystkim słowne, z tak wielu filmów, że ciężko by je było wszystkie wymienić. 
Podam tylko kilka, te które nasunęły się teraz: „Terminator” („Ensalada mista, baby!”), „Spokojnie, to tylko awaria” („Halo. Mówi kapitan. Spokojnie, 
to tylko awaria…”), „Roswell. W kręgu tajemnic”, „O czym marzą faceci?”, „Powrót do przyszłości”, „Yankes na dworze króla Artura”, „Goście, 
goście”, „Dzień niepodległości”, wspomniany „E.T.” „Rocky” oraz „Benny Hill”, a także wiele filmów opowiadających o rycerzach, westerny jak np. 
„W samo południe”, mecze baseballowe oraz kreskówki. Jednak tak jak mówię – w oczy rzucają się przede wszystkim nawiązania do „Gwiezdnych 
Wojen” i „Star Treeka”. Parodia tych filmów podana jest w dość strawny i smaczny sposób. Naprawdę można się solidnie pośmiać na recenzowanym tu 
filmie. Niebywałą zaletą wydania DVD jest dobre (niedosłowne!) tłumaczenie i profesjonalnie wykonany dubbing. Obejrzenie filmu w wersji oryginalnej, 
czyli niemieckojęzycznej jest również ciekawym doświadczeniem. Dla przeciwników dubbingu na płycie dostępne są napisy. 

Innym aspektem filmu jest jego kontekst erotyczny. To się rozumie, przecież to film niemiecki! ☺ Ten fakt, zarówno wzrokowo jak i słuchowo, 
odczuwa się od samego początku. „Gwiezdne jaja” przepełnione są seksualnym humorem słownym, do którego właściwego odczytania niezbędny jest 
widz dorosły. Na koniec tej recenzji przytoczą fragment tekstu panny Bara-Bara kierowanego do kapitana Kirxa: „…Odczyty pomiarowe wykazują 
niezwykle znikomy czynnik poślizgowy. Sygnał za to jest szatański, pulsuje jak wibrator mojego eks-narzyczonego. Musi ich strasznie pilić. Ach.. Mam 
im pozwolić się tu wedrzeć?…” – ale proszę bez błędnych skojarzeń – to trzeba po prostu zobaczyć. Kapitan na to: „Niech moc będzie z moi!” I ja Wam 
mówię: „Niech moc będzie z Wami” podczas oglądania tego solidnie zakręconego filmu. 
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W dzisiejszej rozgrywce Dejarika zapraszamy do rozwiązania krzyżówki autorstwa Zagubionego. 
Poziomo: 
1-D) nad tą planetą Wedge Antilles 
walczył dwukrotnie – raz przeciw 
Thrawnowi, drugi raz przeciw 
Yuuzhanom;  
03-A) jakiej klasy kanonierką był 
„Jastrzębionietoperz”;  
03-K) mieli swoją świątynię na 
Coruscant;  
06-J) planeta Bothan;  
08-A) jedna z planet zaatakowanych 
przez Yuuzhan;  
08-I) imię kanclerza Valoruma;  
10-I) … Calrissian;  
11-C) z jakiej rasy pochodziła Vergere; 
11-N) imię jednego z pracodawców 
Mary Jade;  
16-Ł) jedna z planet należąca do 
systemu koreliańskiego;  
17-D) aktorka grająca księżniczkę 
Leię;  
18-C) jeden z rodzajów Windowsa;  
19-A) bliźniacza siostra Jacena Solo;  
19-J) imię mistrza Tiin;  
21-B) imię pierwszego Yuuzhanina 
zabitego przez Luke’a;  
22-N) imię Mistrza Bondary;  
24-G) miał przyjemność gościć Bobę 
Fetta;  
27-A) Joruus …;  
27-J) ptasia rasa;  
27-O) planeta stoczniowa;  
30-F) mały, zielony i przyjacielski 
członek Rady Jedi;  
32-A) gubernatorem jakiej planety był 
Torlock;  
33-I) Barabelka Jedi;  
34-E) spłonął w słońcu. 
 
Pionowo:  
01-E) dawne imię Lorda Nyaxa;  
03-B) na tej planecie znajdowało się 
przedsiębiorstwo „Valorum Shipping 
And Transport”;  
03-G) ludowa nazwa to „Czerw z 
kopalni” na planecie Jazbina;  
03-K) … Kast;  
05-Ł) Niebieskoskóra rasa 
humanoidalna;  
05-O) przedstawiciele tej rasy mieli 
długie szyje;  
06-J) alderaański senator;  
07-D) Centerpoint tam sobie strzeliło;  
08-A) na jakiej planecie urzędował 
Calrissian podczas początku najazdu 
Yuuzhan Vongów;  
08-S) Havac przewodniczył tej 
organizacji;  
11-F) rodzinna planeta Noghrich;  
15-D) szczeniak Solo;  
16-Ł) autorka „Nowej Rebelii”;  
16-N) doradca prawny Nute Gunraya;  
17-H) planeta, na której urodził się 
Darth Maul;  
18-C) uczeń Kypa Durrona;  
23-K) pustynna planeta;  
26-P) najnowsza nazwa Coruscant;  
27-A) jedna ze stolic Nowej Republiki;  
29-F) następca Maula;  
33-I) może być proroczy. 

ZG 
 
 
Rozwiązanie krzyżówki w następnym 
numerze ☺. 
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„Star Humorous” by Fault_Fett 
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Okładka: 
Na pełnoformatowej okładce dzisiejszego numeru wykorzystano znaczącą część projektu Herbu na logo stowarzyszenia Outlander. 

Za zezwolenie na jego wykorzystanie redakcja pragnie podziękować autorowi. 

Sprostowanie: 
W ostatnim numerze redakcja popełniła niewybaczalny błąd redakcyjny zapominając podać informacji odnośnie praw autorskich. Informujemy, 

że: „Star Wars” i „Gwiezdne Wojny” to nazwy zastrzeżone dla LucasFilm Ltd., nazwa „Outlander” to nazwa zastrzeżona dla stowarzyszenia 
skupiającego warszawskich fanów Star Wars. Za ten błąd i podobne, które mogą zdarzyć się w przyszłości w wyniku nieuwagi, redakcja przeprasza. 

Innym błędem była nazwa statku Dasha Rendara – to AFAIR 'Outrider', a nie 'Outsider'. Błąd spostrzegł uważny czytelnik, któremu Redakcja 
bardzo dziękuje. 

Za błędy występujące w piśmie podczas druku oraz treść reklam Redakcja nie odpowiada! ☺☺☺ 
Redakcja zastrzega sobie prawo nie zwracania materiałów nadesłanych bez zamówienia! ☺☺☺ 
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