
 



 

Witam! 
 

Spotykamy się dzisiaj już po raz trzeci, tym 
razem na konwencie CorusCon. W programie 
imprezy przewidziano wiele ciekawych atrakcji, 
więc jeśli tylko dopisze frekwencja i dobry humor 
uczestników, wszystko powinno pójść bardzo 
dobrze. 

W dzisiejszym numerze położyliśmy główny 
nacisk na konwent i dlatego w naszym zinie 
pojawiły się dwa wywiady z gośćmi specjalnymi 
naszego konwentu – a mianowicie wywiad ze 
Staszkiem Mąderkiem i Witoldem Jabłońskim. 
W przypadku trzeciego gościa, doktora Stanisława 
Krajskiego, prezentujemy jego esej, w którym 
przedstawia część swoich poglądów na temat 
„Gwiezdnych Wojen”. 

Drugi główny punkt naszego numeru to 
wywiad z vice-prezesem Outlandera, Falconem 
oraz aktualny regulamin naszego stowarzyszenia. 

W dalszej części prezentujemy wywiad 
z Bydgoskim Fanklubem Star Wars oraz raport 
z zorganizowanego w Bydgoszczy meetingu fanów.

Na końcu polecam specjalnie dla Was 
zrecenzowane „Shadows of the Empire” – „x8”. 
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Jednym z gości specjalnych tegorocznej edycji konwentu 
CorusCon będzie Staszek Mąderek – reżyser, scenarzysta, 
kompozytor i aktor filmowy, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej i Teatralnej w Łodzi (wynik bardzo dobry). Od 1988 roku 
współpracuje z TVP. Swój pierwszy film autorski – bajkę muzyczną 
pt. "Co wiedzą dzieci o krasnoludkach" – zrealizował w pod koniec 
1992 roku. Staszek jest osobą na tyle znaną w starwarsowym 
fandomie, że nikomu go nie trzeba reklamować. Jego wielka sława 
zaczęła się w momencie zrealizowania parodii zwiastuna 
filmowego „Stars in Black” w 2000 roku. Obecnie pracuje nad 
swoim pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym „Gwiazdy 
w Czerni” (cóż za zbieżność tytułów ☺). 

Więcej ciekawych informacji na temat twórczości filmowej i aktorskiej 
poznańskiego reżysera można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej 
http://stars-in-black.pl/. Na forum konwentowym podałem natomiast namiary do 
wywiadów ze Staszkiem (http://www.outlander.pl/corusforum/viewtopic.php?t=16). 
I tak, ostatnio można było przeczytać ciekawy wywiad, który znalazł się na 
łamach październikowego numeru magazynu „Cinema”. Wcześniej na łamach 
„Forum 3D” opublikowano wywiad przeprowadzony przez Dariusza 
„JeRRy’ego” Tracza (http://www.forum3d.kom-net.pl/f3dart.php?md=sa&id=11), a na 
stronie fantastycznego serwisu kulturalnego Nowej Gildii, a dokładnie na łamach 
serwisu Nowej Gildii Star Wars można znaleźć wywiad przeprowadzony przez 
Łukasza „Miagi’ego” Młotkowskiego (Fredericka Shockwave'a) 
(http://www.starwars.gildia.pl/holocron/wywiady/s_maderek). Za zgodą autora, za którą 
Redakcja OM bardzo dziękuje, publikujemy ostatni z przytoczonych wywiadów. 

Warto nadmienić, że Staszek Mąderek jest osobą bardzo towarzyską. 
Pomimo dużego nawału pracy znajduje czas na spotkania z polskimi fanami 
fantastyki oraz miłośnikami grafiki 3D i obróbki wideo. Można go spotkać na wielu 
konwentach. Jest niemal zawsze obecny na krakowskim Imladrisie 
(http://www.imladris.prv.pl/) oraz na warszawskich warsztatach 3D DigiTechMedia 
(http://www.dtm2004.3d.pl/). Mamy nadzieję, że co roku znajdzie trochę czasu, aby 
zaszczycić CorusCon swoją osobą. 

JW

Miagi vs Mąderek 

   

Miagi: Jeden z ulubionych tematów do kłótni wśród fanów Star Wars to 
kwestia wyższości „Starej Trylogii” nad „Nową Trylogią”, bądź odwrotnie. 
Jako fan „Gwiezdnych Wojen”, po której opowiedziałbyś się stronie w tym 
'konflikcie'? 
Staszek Mąderek: Nie przepadam za takimi konfliktami, ale oczywiście mam 
swoje zdanie. Wstępnie jednak – dla wyjaśnienia – muszę zaznaczyć, że nie 
jestem „klasycznym” fanem Star Wars: nie obwiesiłem pokoju plakatami, nie 
zbieram figurek ani fotosów, nie znam życiorysów postaci, nie znam szczegółów 
technicznych statków pojawiających się w sadze. No i nie spotykam się z innymi 
fanami w celu toczenia sporu o wyższości X-winga nad nie-X-wingiem ;) Znam 
po prostu sagę, jako dziecko z niecierpliwością czekałem na kolejne epizody  
– ale to wszystko. „Gwiezdne Wojny” są  dla  mnie  bardzo  ciekawym,  niezwykle 

inspirującym zjawiskiem filmowym – a nie obiektem kultu. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem ;) Wracając do pytania: 
wychowałem się na starej trylogii, w której poza nowatorskim podejściem do s-f i wspaniałym (na owe czasy) poziomem 
technicznym efektów specjalnych, wielkie wrażenie robiły następujące elementy: klimat oraz bardzo soczyste, 
pełnokrwiste postacie głównych bohaterów. W starej trylogii właściwie każda główna postać miała coś do zaoferowania, 
była wyrazista – mówiąc kolokwialnie – miała jaja ;) Odniosłem wrażenie, że w epizodzie 1. jedyną postacią z jajami 
był… Darth Maul – a i on nie do końca… Być może wynikało to z faktu, ze Lucas adresował E1. do małych dzieci – cały 
film jest potwornie infantylny i przy fantastycznej oprawie efektów specjalnych i rewelacyjnie zrealizowanych, 
dynamicznych scenach akcji (które, jak wiadomo, stały się dla mnie kolejną inspiracją) – oglądając „Mroczne Widmo” 
cały czas miałem wrażenie, że za chwilę do pomocy młodemu Anakinowi staną (za przeproszeniem) wywijające 
mieczami świetlnymi Teletubisie… „Dwójka” była  pod tym względem lepsza, efekty były jeszcze bardziej powalające, ale 
znów – jeśli  chodzi o „soczystość”  postaci  to  moim  zdaniem tylko jedna  zasłużyła na uwagę: pałeczkę  po  mrocznym 
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Sithcie przejął… Yoda (sic!). Może brzmi to zabawnie, ale moim skromnym zdaniem (czy jak to się pisze: IMHO) to 
właśnie Yoda w „Ataku klonów” jest jedyną postacią z prawdziwymi „jajami”… Taaa… i znów się komuś naraziłem… ;) 
Tak, czy inaczej – jak zawsze podkreślam – to tylko moje, skromne zdanie. Nie ukrywam jednak, że na obu nowych 
epizodach świetnie się bawiłem i byłem pod wielkim wrażeniem efektów pracy ekipy Lucasa. 
M: George Lucas zadbał o to, by fani Star Wars mieli na co wydawać pieniądze. Nasz rynek powoli nadgania 
zachodni i wokół pojawia się coraz więcej książek, czy komiksów wybiegających fabułą poza filmy. Czy dałeś się 
wciągnąć w tzw. Expanded Universe, czy pozostajesz wierny jedynie srebrnemu ekranowi? 

SM: Jak już wspomniałem – nie jestem „klasycznym” fanem. Nie ukrywam 
jednak, że ciekawość zmusiła mnie do kupienia komiksu „SW – Atak Klonów”  
– przed premierą w kinie ;) 
M: Kultowy już „Stars in Black” to jedno z najbardziej udanych połączeń 
wątków Klasycznej Trylogii i Epizodu I. Czy w procesie tworzenia SiB 
kiedykolwiek odwoływałeś się do pomocy jakiegoś konsultanta d/s fabuły 
„Gwiezdnych Wojen”, czy bazowałeś na własnej wiedzy? 
SM: Nie zawracałem nikomu głowy – bazowałem na tym, co sam wiedziałem… 
Być  może  robiąc  coś poważniejszego  obstawiłbym się  konsultantami, ale przy 

takim drobiazgu, jak SiB – nie widziałem takiej potrzeby. 
M: Schodząc zaś na temat „Gwiazd w Czerni”, pełnometrażowego filmu nawiązującego do SiB, czy mógłbyś 
powiedzieć kilka słów na temat prac nad tą produkcją? Czytelnikom pragniemy przypomnieć, że TVP wciąż 
zainteresowana jest tytułem, lecz tok spraw spowolniło wszechpotężne imperium biurokracji. Czy w tej kwestii 
nastąpiły jakiekolwiek zmiany? 
SM: W tej sprawie niestety nie mogę powiedzieć nic nowego… Ogólna kicha… 
M – Na Twojej oficjalnej stronie, o „Gwiazdach w Czerni” można przeczytać m.in. to, że oczywistych odniesień 
do „klasyki światowego kina” nie będzie. Czy dotyczy to także „Gwiezdnych Wojen”? Czy zrezygnujesz zupełnie 
z jakichkolwiek odniesień do SW, czy też może jakieś subtelne elementy da się przemycić? 
SM: To dotyczy wszystkiego. Nie tylko SW. Klimat i charakter „Gwiazd w Czerni” możecie poznać oglądając zwiastun 
przedprodukcyjny na mojej stronie. Sami zobaczycie, że nie ma tam za bardzo miejsca na typowe odniesienia. Na 
pocieszenie powiem jednak, że mam pewien dziki plan pobawienia się w cykl parodii – między innymi „Star Wars”, 
„Matrixa”, „Władcy Pierścieni”, „Wiedźmina” i wielu innych znanych filmów. Niestety na razie wszystko rozbija się 
o finanse… 
M: Będąc przy temacie „Gwiazd w Czerni” nie wolno pominąć kwestii wersji telewizyjnej filmu. Wiemy już, 
że będzie to siedem godzinnych odcinków, opowiadających o rzeczach nie ujętych w kinowej wersji. Czy są 
jakiekolwiek nowe wiadomości, którymi możesz lub chcesz się podzielić? 
SM: Ciągle czekam na podpisanie umowy… nic się nie zmieniło… 
M: Czy nakręcisz jeszcze kiedykolwiek jakąś krótką produkcję nawiązującą do „Gwiezdnych Wojen”? Mamy tu 
na myśli filmy takie, jak sławny żart primaaprilisowy wyświetlony w TVP. 
SM: Być może… śledźcie nowości na mojej stronie… 
M: Pisząc o technologii HDTV, określasz George’a Lucasa mianem Mistrza. W świetle coraz bardziej 
negatywnych opinii w stosunku to tego pana jako reżysera, trzeba chyba zapytać czy było to stwierdzenie 
ironiczne, czy też faktycznie Lucas zdobył w Twoich oczach taki szacunek? 
SM: Nie było w tym ani ironii, ani jakiegoś czołobitnego szacunku – tak sobie 
napisałem po prostu ;) A co do negatywnych opinii… cóż… każdy ma wzloty 
i upadki. A poza tym ze względów czysto komercyjnych Lucas musi 
dostosowywać poziom swoich filmów do poziomu masowej, amerykańskiej 
widowni. I tyle… Tak powstał Jar-Jar ;) 
M: Z lektury Twojej strony wynika, iż często korzystasz z komputera 
w celach, powiedzmy 'służbowych'. Udało nam się jednak natrafić na takie 
oto zdanie: „Ludzie !!! Przecież ja na moim kompie nigdy nie odpaliłem 
nawet  żadnej  gry !!!”. Samo  więc na usta ciśnie się  pytanie „A gry „Star  
Wars” też?”. Czy faktycznie komputera nie używasz do gier? A może jednak jest jakiś tytuł (np. coś spod znaku 
„Star Wars”), w który potajemnie pogrywasz? 
SM: Na moim komputerze nie ma nawet pasjansa ;) Nie mam czasu na gry po prostu, a te, w które najchętniej bym grał 
– dostępne są tylko na konsole. Mówię tu o grach z pistoletem – jak być może wiecie: strzelectwo sportowe to jedna 
z moich dwóch wielkich pasji pozazawodowych… 
M: Pokaźny zbiór filmów w dziale MPG, a także obszerny Dorobek artystyczny, to dowód na to, że jesteś 
reżyserem wszechstronnym, który żadnego medium przekazu się nie boi. Produkcje dla młodszych widzów, 
teledyski, reklamy – tworzenie czego sprawiało Ci największą frajdę? 
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SM: Staram się dobrze bawić przy każdej produkcji. Co to za praca, jeśli nie można z niej czerpać przyjemności? 
Oczywiście nie zawsze jest kolorowo, ale najczęściej na moim planie próbuję utrzymać radosną atmosferę. Rzecz jasna 
do chwili, gdy ktoś nadepnie mi na odcisk – wtedy staję się straszny – wierzcie mi, potrafię… 
M: Schodząc jeszcze na koniec na temat teledysków, Twoje najnowsze produkcje to klipy do muzyki hip-hop 
(Liber – „Jedna z dróg”, Ascetoholix – „Na spidzie”). Mądre przysłowie mówi, żeby nie zadawać pytań, na które 
nie jest się pewnym czy chce się usłyszeć odpowiedź, 
ale tym razem zaryzykujemy – czy najnowsze produkcje pokrywają się z Twoim 'codziennym' gustem 
muzycznym? ;) 
SM: Mówiąc krótko – w okresie szaleństwa Disco Polo – trzepałem kilka discopolowych klipów miesięcznie, a chyba nie 
podejrzewacie mnie o słuchanie „Milano”… W wypadku pracy zarobkowej nie zawsze ma się wybór. Najczęściej albo 
robisz to, co akurat się sprzedaje – albo nie robisz nic… i zdychasz z głodu… Może trochę przesadzam, ale coś w tym 
jest. Czasy są takie, że nie powinno się wybrzydzać – no, oczywiście są granice, których nigdy nie przekroczę… 
Z drugiej strony – mimo, że nie słucham hip-hopu i absolutnie nie znam tego świata (poza ludźmi, z którymi mam okazję 
współpracować), to nauczyłem się znajdować wartościowe rzeczy w niektórych kawałkach. Chłopcy chcą robić coś 
fajnego, myślą nad tekstami, bawią się na komputerach mieszaniem sampli, riff-ów i loop-ów – i dobrze. Ludziom się to 
podoba – jeszcze lepiej. Możecie mi wierzyć lub nie, ale niektórzy raperzy to bardzo inteligentni ludzie. Serio! Dzięki nim 
poziom polskiego hip-hopu jest coraz wyższy. Nawet ja to słyszę, choć tego nie słucham ;) Słyszę coraz mniej 
transakcentacji, coraz mniej rażących błędów językowych – w zamian za coraz bardziej profesjonalne wykonanie, 
świadome aranżacje, głębię przemyśleń, itp. A co do mojego gustu muzycznego, to pewnie zabrzmię banalnie, ale 
najlepiej relaksuje mnie muzyka klasyczna oraz klasyczny jazz… 
M: Dzięki wielkie za poświęcony nam czas. Czy jest coś co chciałbyś, niejako 'na odchodne', przekazać jeszcze 
fanom? 
SM: Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, a do osób zainteresowanych moimi filmami – zwracam się z prośbą 
o cierpliwość. Sam jestem w tej chwili wystawiany na wielką próbę, ale gwarantuję, że prędzej, czy później – zobaczycie 
jakąś moją nową, niezależną produkcję! Niech Moc będzie z Wami! 

Z gościem korespondował i dręczył pytaniami Miagi – Frederick Shockwave ( fredshock@o2.pl ) 

 Staszek twardy jest … 
gdziekolwiek i cokolwiek to znaczy … 

 Technika bullet-time (znana chociażby z trylogii Matrix lub 
gry Max Payne) w wykonaniu Mąderka 

Staszek odważny jest …? Staszek szybki jest … silny jest… 
Źródło wywiadu: Nowa Gildia Star Wars – http://www.starwars.gildia.pl/holocron/wywiady/s_maderek.  
Źródło zdjęć: oficjalna strona St. Mąderka (http://stars-in-black.pl/), Yako – Imladris 2004 (http://gwiezdne-wojny.pl/tekst.php?nr=608 ) 
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Mam kilku znajomych, a także członków mojej dalszej rodziny, którzy pomimo starszego ode mnie wieku lubią 
filmy i literaturę fantastyczną. Jednak nieliczne tylko osoby z grona ludzi po trzydziestce potrafią się tym afiszować, 
przyznając publicznie, że są fanami fantasy, horroru czy science-fiction. Jeżeli dodamy do tego fakt istnienia 
niezliczonych pisarzy, książek i światów w nich wykreowanych, znalezienie w tym gronie fanów uniwersum „Star Wars” 
wydaje się rzeczą trudną. Dlatego też wiadomość o zaproszeniu na CorusCon pana Witolda Jabłońskiego, 
jako gościa specjalnego początkowo trochę mnie zdziwiła (pomyślałem sobie – co pisarz powieści historycznej 
z pogranicza fantasy może robić na takim konwencie?), a następnie mile zaskoczyła (gdy dotarły do mnie wieści, że pan 
Jabłoński jest zadeklarowanym fanem „Gwiezdnych Wojen” i na kilku konwentach wygłaszał ciekawe prelekcje związane 
ze światem wykreowanym przez Lucasa). Tak w wielkim skrócie mogę streścić moje początkowe poszukiwania związku 
naszego Gościa z tematyką konwentu. Przeszukując zasoby Holonetu udało mi się znaleźć wywiad z Witoldem 
Jabłońskim przeprowadzony przez pana Dawida Brykalskiego.  

Fragmenty wywiadu pt.: „Jestem z natury poganinem” oraz krótki życiorys przedrukowujemy dzięki 
uprzejmości Dawida Brykalskiego oraz Witolda Jabłońskiego. Pochodzą one ze strony www.ksiązka.net.pl, 
zaś całość tej rozmowy zostanie zamieszczona w kolejnej książce Dawida Brykalskiego „Rozmowy przekorne 
kontratakują”, która ukaże się w roku 2006. 

JW

Witold Jabłoński urodził się w 1957 roku w Łodzi. W 1981 r. ukończył 
filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim. Dwa następne lata był 
sekretarzem Jerzego Andrzejewskiego. Pracował w Domu Teatru 
Łódzkiego Domu Kultury (1983/84) i Teatrze Nowym, w biurze 
organizacji widowni. W latach 1985-1991 był redaktorem merytorycznym 
Wydawnictwa Łódzkiego w redakcji naukowej i literatury pięknej. 
Redagował m.in. pracę prof. Anny Kuligowskiej Scena Obiecana. W roku 
1988 zadebiutował prozą Gorące uczynki. W latach 1991-1995 
utrzymywał się wyłącznie z pisania: tworzył wówczas serie popularnych 
biografii, pastisze powieści egzotycznych (wspólnie z Maciejem 
Świerkockim) i pastisz dalszego ciągu „Trędowatej”. W 1993 roku 
ukazywała się w „Dzienniku Łódzkim” w odcinkach współczesna powieść 
obyczajowa Polska klasa, pisana wraz z M. Świerkockim pod wspólnym 
pseudonimem "Maciej Witkowski". W latach 1995-97 był pracownikiem 
„Gazety Wyborczej – Łódzkiej”, a także redaktorem prowadzącym 
dodatek Tygodnik Kulturalny „Verte”, gdzie publikował recenzje teatralne 
oraz eseje o teatrze, filmie i literaturze. Publikuje również eseje filmowe 
w miesięczniku „Kino”. W prywatnym Studium Dziennikarstwa prowadził 
zajęcia z zakresu estetyki teatralnej i filmowej. Od roku 1996 jest 
członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w tym samym roku otrzymał 
nagrodę Towarzystwa Kultury Teatralnej za osiągnięcia w dziedzinie 
„prasa popularyzatorem teatru”. W lutym 1998 roku został dyrektorem 
Wydziału  Kultury  i  Sztuki  Urzędu  Miasta  Łodzi. Od marca 1999 r.  jest 
dyrektorem Śródmiejskiego Forum Kultury. W roku 2001 opublikował w wydawnictwie „SuperNowa” powieść 
fantastyczną „Dzieci nocy”, w  2003 r. „Ucznia czarnoksiężnika” – pierwszą część cyklu „Gwiazda Wenus, gwiazda 
Lucyfer”, w 2004 „Metamorfozy” – drugą część cyklu. Część trzecia cyklu będzie nosić tytuł „Ogród miłości”, czwarta 
– „Trupi korowód”. 

„Jestem z natury poganinem” – rozmowa Dawida Brykalskiego z Witoldem Jabłońskim 
Witold Jabłoński: Chciałbyś zapewne wiedzieć, po pierwsze, dlaczego napisałem powieść (– „Uczeń czarnoksiężnika”, 
przyp. red.) uznaną przez wielu za antyklerykalną? Cóż, rzeczywiście chyba niezbyt odpowiada mi życie w kraju 
katolickim, takim jak nasz. Na pewno lepiej czułbym się jako rzymski patrycjusz albo ateński filozof. Jestem z natury 
poganinem. 
Dawid Brykalski: Zdumiewająco oryginalna deklaracja. Nasze czasy zupełnie Ci nie odpowiadają? 
WJ: Odpowiada mi demokracja, wywodząca się swymi korzeniami ze starożytnej Grecji. Odpowiada mi wolny rynek, 
dający ludziom możliwość indywidualnego pokierowania własnym losem. Irytuje mnie natomiast zmowa świętoszków, 
próbujących rozmaitymi metodami narzucić mi swoje poglądy i styl życia. Świat pogański nie znał tego typu fanatyzmu 
i głoszenia „jedynie słusznej” prawdy.  Poszczególne narody i plemiona szanowały wzajemnie swoich bogów. Nawet 
Rzymianie nigdy nie próbowali zniszczyć lokalnych kultów w podbitych prowincjach. Przekonanie, iż ma się monopol na 
„prawdziwego” boga zapoczątkowali Żydzi, co następnie przejęło chrześcijaństwo… 
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DB: Jak zatem wspominasz czasy PRL? Wtedy kościół katolicki był w defensywie. 
WJ: Wspominam jak najgorzej, albowiem znajdowaliśmy się wszyscy pod presją lewicowej, w znacznym stopniu 
zbrodniczej ideologii, która również usiłowała narzucić wszystkim „jedynie słuszny” model życia. Mieściło się w tym 
również prześladowanie kościoła, nikt przecież nie lubi konkurencji. To był jednak kompletnie chory system, który 
w końcu musiał upaść. Osobiście cieszę się, że tego dożyłem. Zawsze pragnąłem żyć w kraju kapitalistycznym 
i przynależącym do struktur zachodnioeuropejskich, ale nigdy nie chciałem stąd wyemigrować. Ponieważ wyrokiem 
historii wszystko to przyszło do Polski, mogę uznać, że pod tym względem spełniły się moje marzenia. 
DB: Podczas jednego ze swoich spotkań autorskich podjąłeś ciekawą kwestię, że oto pod względem mentalnym 
ludzie niewiele, lub wręcz wcale nie zmienili się od wieków… 
WJ: I prawdopodobnie właśnie dlatego poematy Homera, czy też dramaty Szekspira są nadal dla nas czytelne 
i zrozumiałe, chociaż powstawały w tak odmiennych warunkach i zupełnie innych epokach. Oczywiście, zmieniają się 
detale: dekoracje, kostiumy, rodzaje broni, czy też sposoby komunikacji. Cóż to jednak za różnica, czy telefonuje się 
z „komórki”, czy wysyła posłańca z listem? Zawsze chodzi o to samo: ktoś się w kimś zakochał, ktoś inny odrzuca czyjeś 
uczucia, syn konkuruje z ojcem, córka z matką, dwaj mężczyźni walczą o kobietę, ktoś pragnie bogactwa, inny władzy… 
Wszystko jedno, czy chodzi o fotel dyrektora korporacji, czy o królewską koronę. Pewnie, że odmienne mamy dzisiaj 
obyczaje i wspaniałą technikę, która umożliwia błyskawiczne skontaktowanie się z daną osobą lub instytucją, mogę na 
przykład przesłać do wydawnictwa czterysta stron powieści w ciągu paru sekund… A jednak pewne międzyludzkie 
mechanizmy pozostają ponadczasowe, niezmienne i trwałe. Tak naprawdę człowiek niewiele się zmienił od czasów 
pierwotnych, niestety również i w swoich wadach, jakimi są egoizm, chciwość i żądza władzy. 
DB: Zawsze istnieje grupa czytelników, których interesuje prywatność twórcy. Wśród autorów fantastyki istnieje 
duża liczba kocich fanów. Rozmawiamy u Ciebie w domu, a nie widzę żadnego kota. 
WJ: Sam mam trochę koci charakter – jestem samolubny, wygodny i nieco drapieżny. Dwa koty w tak maleńkim 
mieszkanku to byłaby już przesada. Męczylibyśmy się tylko wzajemnie. Fascynują mnie duże koty, pantery i lamparty, 
smukłe, kuszące, a zarazem absolutnie bezwzględne w swym okrucieństwie. Przypominają eleganckie i niebezpieczne 
wampiry z powieści Anne Rice. Oddałem im hołd w Dzieciach nocy, w rozdziale Kocia muzyka. Zastanawiało mnie 
wtedy, gdy to pisałem, dlaczego młodych chłopców w wojsku nazywa się kotami, a atrakcyjne dziewczyny zwało się 
w swoim czasie kociakami. Jest w kotach jakieś perwersyjne piękno, od którego wolę się jednak trzymać z daleka. 
DB: A co z psami? 
WJ: Uwielbiam je! Może dlatego, że od niebezpiecznych romansów bardziej cenię szczerą i otwartą przyjaźń. Pies umie 
okazać wdzięczność, kiedy zrobisz dla niego coś dobrego. Jest prostolinijny, chociaż inteligentny. Zawsze wiadomo jak 
postąpi, chyba że się zarazi wścieklizną. To wierny i oddany przyjaciel, który wspomoże w potrzebie. Moja siostra ma 
cudownego bernardyna, nazwanego Pan Frodo. Jest to pies mądry, pełen godności i umiaru. Z przyjemnością spędzam 
czas w jego towarzystwie. 
DB: Twój gabinet to miejsce, w którym czuję się trochę nieswojo. Olbrzymia biblioteka, potężne zbiory płyt 
i filmów. Nawet komputer jest „zepchnięty” na bok… 
WJ: A raczej ukryty w staromodnym z pozoru biurku. Cóż, każdy chyba twórca stara się stworzyć sobie odpowiednią 
niszę do pracy. Ten pokój to jedyne miejsce, w którym dobrze mi się pracuje. Nie zainstalowałem jeszcze u siebie 
Internetu, gdyż większość potrzebnych mi informacji mam po prostu w zasięgu ręki na półkach zgromadzonej w ciągu 
wielu lat biblioteki. Plastykom potrzebny jest do pracy artystyczny nieład, mnie jako pisarzowi idealny porządek, którego 
przestrzegam trochę maniakalnie. 
DB: Masz na półkach niemal całą światową klasykę. 
WJ: I to największy mój problem. Przeczytałem już wszystkie chyba wielkie dzieła literackie i mogę w każdej chwili do 
nich zajrzeć. Co więc mam czytać? Nowe, ciekawe utwory jakoś w naszych czasach nie powstają. Czytam więc 
taśmowo produkowane powieści SF i fantasy, (szczególnie „Gwiezdne wojny” i „Zapomniane krainy”) które po 
skonsumowaniu odsprzedaję do antykwariatu. Owe lektury traktuję wyłącznie jako relaks i rozrywkę, chociaż czasami 
dostarczają mi również inspiracji. 
DB: Jakiej muzyki słuchasz, np. podczas pisania? 
WJ: Tak w ogóle lubię przede wszystkim tradycyjny jazz i stare, sentymentalne piosenki. Muzyka rockowa nawet za 
młodu niezbyt mnie pociągała, wolałem poezję śpiewaną. A pisze mi się najlepiej przy klasycznej muzyce z XVIII w. Są 
to przede wszystkim Mozart, Vivaldi, Haydn, Haendel i Bach. Ich dzieła tworzą nastrój podniosły, uroczysty, a zarazem 
są nieco chłodne, doskonale odgradzają więc od zgiełku świata za oknem. Ponadto nie przeszkadzają. 
Dziewiętnastowieczna muzyka romantyczna jest nazbyt szarpiąca nerwy, zbyt emocjonalna, aby stanowić dobre tło. 
Oczywiście mówimy wyłącznie o muzyce instrumentalnej, bo np. aria operowa wymaga skupienia się na śpiewie 
wykonawcy, a to już rozprasza. 
DB: Jaki jest klucz do twojej przebogatej filmoteki? 
WJ: Wychowywałem się w czasach, kiedy traktowano film jako dziedzinę sztuki, nie jako jarmarczną rozrywkę. 
W dziełach Felliniego, Viscontiego, Bergmana, czy Kena Russela każdy niemal kadr przypomina widzowi bezustannie,  
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że mamy do czynienia z wizją artysty, a nie z płaskim realizmem. Moim zdaniem, żeby pokazywać „samo życie” nie 
potrzeba artysty, wystarczy do tego zdolny dziennikarz. Dlatego też fascynują mnie ci twórcy, którzy potrafią wykreować 
na ekranie swój własny świat, co dyskutuje z realnym życiem na poziomie pewnej poetyckiej metafory. Uważam również 
za wybitnego artystę George’a Lucasa, gdyż potrafił mocą swej niezwykłej wyobraźni stworzyć całą odrębną galaktykę. 
Nie znajdziesz więc w mojej filmotece utworów realistycznych, co najwyżej dobrze zrobione filmy kostiumowe. Zwykłe 
sprawy zwykłych ludzi mało mnie obchodzą. Pociąga mnie to, co wyjątkowe, niezwykłe, może być nawet nieco 
chorobliwe, byleby tchnęło dekadencką estetyką i perwersyjnym erotyzmem. Bardziej obchodzi mnie cesarz Fryderyk II 
Hohenstauf niż jakiś dyrektor Szmaciak. 
DB: A więc ucieczka od rzeczywistości? 
WJ: Jaka ucieczka?! Czy Neron i Petroniusz są mniej rzeczywiści niż Tereska z meliny? A przyznasz, że byli bardziej 
interesujący. Owszem, świat kultury i sztuki jest pewnego rodzaju schronieniem przed prostactwem i chamstwem 
otaczającego nas społeczeństwa. To jednak nie znaczy, że zamknąłem się w swojej celi i utraciłem kontakt 
z rzeczywistością. Zmagam się z nią po prostu na nieco innym poziomie, to wszystko. 
DB: Odwiedziłeś parę konwentów fantastyki i mogłeś obserwować entuzjazm młodocianych fanów. Jakie zrobiły 
na Tobie wrażenie owe masowe spędy? 
WJ: Sympatyczne. Z twoich opowieści wiem, że wiele rzeczy cię na nich irytuje. Ty jednak jesteś dla nich, bez urazy, 
jakby starszym bratem i sam niedawno byłeś do owych młodych ludzi podobny. Ja natomiast mógłbym być przynajmniej 
ojcem, a może nawet dziadkiem wielu z nich. Dlatego spoglądam na to wszystko z innej perspektywy, z pewnego 
rodzaju dobroduszną wyrozumiałością dla uroczo naiwnych szaleństw młodości. Cieszę się, że wielu z nich sięga po 
książki, niechby nawet zwykłe, przeciętne przygodówki fantasy lub cykl o Harrym Potterze. Nie zawsze, ale dosyć często 
jest to wstęp do sięgnięcia na wyższą półkę: po powieści Sapkowskiego albo inną lepszą literaturę. Moim zdaniem takie 
konwenty robią dużo dobrej roboty, nawet jeśli przelewają się podczas nich hektolitry piwa… Umożliwiają jednak wielu 
młodym, złaknionym autorytetu, ludziom kontakt ze światem reprezentującym tzw. wyższe wartości. To, sądzę, cenne 
doświadczenie, szczególnie, kiedy ma się dwadzieścia lat, czyli jest się u progu dojrzałości. Notabene nie 
doświadczyłem jeszcze entuzjazmu, o którym wspomniałeś, na własnej osobie. Nie jestem dobrym materiałem na 
literacką gwiazdę – piszę dla wielu zbyt trudno, zbyt skomplikowanie. Cykl o Witelonie to nie są powieści akcji. 
Przeznaczone są dla koneserów uwielbiających historię i często sięgających po „Słownik mitów i tradycji kultury” 
Władysława Kopalińskiego. Dla pozostałych czytelników, spragnionych trzymającej w napięciu fabuły, częstego 
wymachiwania mieczem i czarodziejską różdżką oraz strumieni krwi, to o czym piszę, może być niekomunikatywne albo 
zwyczajnie nudne. Ignorantka z „Fantastyki” nawet usnęła w trakcie lektury… Lepiej było łyknąć dobry proszek nasenny, 
niż męczyć się ze zbyt trudną książką. 
DB: Kiedy i w jaki sposób natrafiłeś na Witelona (– główny bohater cyklu „Gwiazda Wenus, gwiazda Lucyfer”, 
przyp. red.)? 
WJ: Studiując epokę, dotarłem w końcu do cienkiej książeczki Birkenmajera Witelo, najdawniejszy śląski uczony. 
Po przeczytaniu jej stwierdziłem z radością, że znalazłem swojego narratora. Witelo okazał się postacią wystarczająco 
barwną i tajemniczą, by odpowiadał moim zamierzeniom. Żył długo, szczególnie jak na owe czasy, kiedy większość ludzi 
nie dożywała pięćdziesiątki, jeśli bowiem przyjąć za prawdziwe przybliżone daty jego życia (1230–1311) był niezwykłym 
fenomenem długowieczności. Tak się złożyło, iż urodził się i mieszkał przez większość swego życia na Śląsku. Jeden 
z krytyków plótł coś po ukazaniu się „Ucznia czarnoksiężnika” o osobliwej modzie na średniowieczny Śląsk, nawiązując 
oczywiście do cyklu Andrzeja Sapkowskiego, którego akcja toczy się zresztą sto pięćdziesiąt lat później. Tymczasem był 
to czysty przypadek. Gdyby Witelo urodził się w Krakowie, akcja powieści toczyłaby się głównie w Małopolsce. 
Nie jestem w żadnym stopniu naśladowcą Sapkowskiego, chociaż dla jego pisarskich dokonań mam wielki szacunek. 
DB: Na czym więc polega, twoim zdaniem, atrakcyjność owej postaci? Wielu czytelników odnalazło w życiu 
Witelona swoje własne problemy… 
WJ: Chyba właśnie na tym, że jest bardzo ludzki. Waha się, potyka, a jednak brnie dalej, nieraz po trupach, do celu. 
Realizuje podświadome pragnienia wielu z nas. Któż ze szkolnych kozłów ofiarnych nie pragnąłby się chociaż raz 
zemścić na prześladujących go okrutnie kolegach i tępych nauczycielach? A co czuje człowiek pozbawiony pracy na 
skutek intryg zawistnych współpracowników? Poprzez dokonaną zemstę Witelo zyskuje niesamowitą moc, która ma 
w jego świadomości cechy demoniczne. Bo rzeczywiście owo pragnienie wiedzie nas na ciemną stronę mocy. 
DB: Już drugi raz robisz aluzję do „Gwiezdnych wojen”. Czyżbyś był fanem kosmicznej sagi? 
WJ: Określenie „fan” zakłada fanatyczne uwielbienie. Ja zaś całkiem racjonalnie uważam filmowy cykl Lucasa 
za wybitny. Mówiłem już o tym, że stworzył osobny wszechświat. Uczynił rzecz bez precedensu: posługując się stylistyką 
SF przesycił ją klasycznymi, archetypicznymi motywami, takimi jak dzielny prostaczek, uwięziona księżniczka, czarny 
rycerz, tajemniczy pustelnik, czy też rozbójnik o złotym sercu. Stworzył ponadczasową baśń, w której nie brak całkiem 
aktualnych odniesień. W pierwotnej trylogii bardzo czytelne było przesłanie dotyczące walki wolnego świata z Imperium 
Zła, którego wcieleniem były w owych czasach Sowiety. Obecna kontynuacja ukazuje nam upadek zmurszałej 
demokracji, w której ambitny polityk o tyrańskich zapędach sięga po władzę. Można ją uważać za pewnego rodzaju  
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przestrogę dla naszej współczesności. Ta kosmiczna baśń pozostaje nadal w znacznym stopniu niedoceniona. Każda 
epoka musi mieć swoją legendę, swoją sagę. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby okazało się kiedyś, że przyszłe pokolenia 
uznają właśnie „Gwiezdne wojny” i „Władcę pierścieni” za „Iliadę” i „Odyseję” naszych czasów. Czas weryfikuje ludzkie 
gusta i upodobania. Być może ci, których ceni się dzisiaj, literaccy nobliści i filmowcy obsypywani Oscarami, pójdą 
kiedyś w zupełne zapomnienie, a wymienione przeze mnie tytuły pozostaną jako najbardziej reprezentatywne dla 
przełomu tysiącleci… 
DB: Czy nie za wcześnie głosić podobne przepowiednie? 
WJ: A kiedy należy je głosić? Obserwując historię sztuki zachodnioeuropejskiej, widzimy że krytycy w dawnych epokach 
niemal zawsze się mylili, wychwalając pod niebiosa dzieła, które dzisiaj uważamy za zwietrzałe i lekceważąc te, które dla 
nas są wielkie. Nie widzę zatem powodów, aby nie zdarzyło się podobnie i tym razem. Krytyka nie znosi owych utworów, 
a miliony je uwielbiają. Zdradzę ci pewien sekret: zazwyczaj po latach okazuje się, że to właśnie odbiorcy mieli rację, nie 
zaś garstka snobistycznych mądrali. Zresztą niektórzy krytycy wreszcie się obudzili i przynajmniej o Tolkienie piszą 
Homer XX wieku. 
DB: Czy właśnie taką odmianą gustów tłumaczyłbyś fenomen popularności i ogromny rozkwit literatury fantasy 
pod koniec XX stulecia? 
WJ: Niewątpliwie zmiana upodobań nie pojawiła się w społecznej próżni. W ubiegłym stuleciu nastąpił ogromny postęp 
nauki, techniki i gospodarki. Wierzono, iż dzięki temu zostaną rozwiązane wszelkie ludzkie problemy. Dlatego też tzw. 
„twarda” SF z lat 60. i 70. przesycona jest fascynacją wszelkiego rodzaju technologią i odkryciami naukowymi, chociaż 
próbowała także ostrzegać przed różnymi zagrożeniami. Mniej więcej w okresie upadku berlińskiego muru wiara 
w zdobycze postępu załamała się i nastała, moim zdaniem, zupełnie nowa epoka. Przypomina nieco preromantyzm na 
przełomie XVIII i XIX w., kiedy to również zwątpiono w rozum po rozczarowaniu związanym z rewolucją francuską. Nowe 
pokolenie zwróciło się ku irracjonalizmowi, ku dawnym legendom i mitom. Oświeceniowi krytycy, tacy jak np. Kajetan 
Koźmian, nie potrafili zupełnie pojąć tego zjawiska i wypisywali na temat romantyków niesłychane androny, podobnie jak 
dzisiejsi recenzenci, wychowani na literaturze realistycznej i psychologicznej oraz eksperymentach formalnych, modnych 
w XX wieku. Stają bezradni wobec owej przemiany, tak jak choćby wybitnie racjonalistycznie nastawiony Stanisław Lem, 
który wrzuca trylogię Tolkiena, cykl o Harrym Potterze i gry komputerowe stylizowane na fantasy do jednego worka, 
dając tym samym dowód, że nie ma pojęcia, o czym mówi. Dla niego to wszystko jakieś infantylne czary-mary i hokus-
pokus. Zupełnie podobnie traktował Koźmian Mickiewicza i jego kolegów. Moim zdaniem piszemy obecnie coś na kształt 
powieści gotyckich i zapowiadamy tym samym nową erę literatury, bardziej irracjonalnej, baśniowej i magicznej. Wydaje 
mi się to zresztą całkiem logiczne, gdyż w historii kultury europejskiej zawsze istniała tego rodzaju „przeplatanka”. 
Nadszedł czas na kolejny neoromantyzm, na nowe średniowiecze… 
DB: Ale przecież to właśnie w latach 90. XX w. pojawiły się telefony komórkowe, komputery osobiste, internet… 
WJ: A w latach 90. XVIII stulecia ludzie przestali nosić zawszone peruki i nauczyli się myć włosy. I co z tego? Odpowiem 
tekstem z „Gwiezdnych wojen”: Nie pysznij się tak swoim terrorem technologicznym. Wszystko to jest niczym wobec 
potęgi mocy. Niepokoi mnie twoja niewiara, Dawidzie…” 
DB: Obyś tylko nie zaczął mnie teraz dusić, jak to uczynił w owej scenie Darth Vader. 
WJ: Spokojnie, mam nieco łagodniejsze sposoby perswazji. 

„Outlander Magazin” poleca: 
powieści autorstwa 

Witolda Jabłońskiego 
„Uczeń czarnoksiężnika” i „Metamorfozy” 

z cyklu „Gwiazda Wenus, gwiazda Lucyfer” 
oraz powieść „Dzieci nocy” 

„Outlander Magazin” poleca: 
zbiór opowiadań 

Dawida Brykalskiego 
„Autostopem przez wyobraźnię” 

 i zbiór wywiadów z polskimi pisarzami fantastyki 
„Rozmowy przekorne” 

     
W księgarniach szukaj niebawem trzeciej części przygód Witelona w książce Witolda Jabłońskiego pt. „Ogród miłości” 
oraz kolejnej pozycji autorstwa Dawida Brykalskiego zatytułowanej „Rozmowy przekorne kontratakują” 
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Po „zagorzałych” zwolennikach zwanych fanami (aby nie rzec 
fanatykami) nadszedł czas na wnikliwą i „konstruktywną” herezję 
(z naszego punktu widzenia), czyli na krytykę światopoglądu 
prezentowanego w „Gwiezdnych Wojnach”. Aby CorusCon – konwent 
przygotowywany przez stowarzyszenie ‘Outlander’ – nie był zbyt 
monotonny, organizatorzy postanowili zapewnić starcie dwóch obozów 
o odmiennych poglądach – i nie mam tu bynajmniej na myśli 
zwolenników Rebelii i Imperium, czy Separatystów i Republiki zwanej 
Starą. Otóż starcie dotyczy, jak wynika z pierwszego wersu, fanów 
i przeciwników Gwiezdnej Sagi George’a Lucasa. Obóz zwolenników 
reprezentować będą oczywiście wszyscy chętni uczestnicy konwentu, 
wraz z organizatorami i dwoma gośćmi specjalnymi – Witoldem 
Jabłońskim i Staszkiem Mąderkiem – na czele. Natomiast obóz 
zagorzałych przeciwników, nieco mniej liczny, reprezentować będzie 
pan Stanisław Krajski, doktor filozofii, nauczyciel akademicki  
Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor wielu 
książek, artykułów i publikacji. Ze względu na niezrównoważone 
liczebnie siły dwóch przeciwstawnych obozów, Redakcja „Outlander 
Magazin” oraz organizatorzy konwentu apelują do wszystkich 
o kulturalną wymianę poglądów. Pan dr Krajski na CorusConie 
zaprezentuje prelekcję „Czy ‘Gwiezdne Wojny’ to nowe pogaństwo?”, 
po której zapraszamy wszystkich do dyskusji. Zanim jednak do niej 
dojdzie zapraszamy do lektury jednego z esejów – szkiców pana 
doktora, który za jego zgodą publikujemy poniżej. 

JW

Stanisław Krajski „Szkice o masonerii i pogaństwie” 
„Teologia Gwiezdnych wojen – uderz w stół i nożyce się odezwą” 

Ukazaniu się na ekranach kin filmu “Gwiezdne Wojny – Mroczne widmo” towarzyszyło pojawienie się 
w księgarniach książek związanych z tym filmem. Nie udało mi się zapewne dotrzeć do wszystkich z nich. Naliczyłem ich 
jednak aż... 44 (słownie: czterdzieści cztery). Zakupiłem chyba najważniejszą: “Gwiezdne wojny. Część I. Mroczne 
widmo” (Wydawnictwo Amber, Warszawa 1999). Jest to powieść napisana przez Terry Brooksa oparta “na opowiadaniu 
i scenariuszu George`a Lucasa”. Po tę właśnie książkę, jak wszystko na to wskazuje, sięgają dziś najchętniej fani 
“Gwiezdnych wojen”. Tak przy okazji. Książka ta znalazła się nas dziesiątym miejscu na liście zagranicznych 
bestsellerów 1999 i została sprzedana w ilości 26 450 egzemplarzy (Tak, dla przykładu. “Poezje” Karola Wojtyły 
sprzedano w ilości 13250 egz.). 

Naliczyłem w niej ponad 60 wypowiedzi na temat, głównego bohatera tej sagi – Mocy. Można powiedzieć, 
że znalazłem tam kompletny, w zasadzie, wykład teologii Mocy. 

Odkrycie Mocy stało się powodem założenia zakonu Jedi: “Zakon Jedi założono tak dawno, że o jego narodzinach 
krążyły wyłącznie legendy. Z początku zrzeszał uczonych teologów i filozofów, którzy dopiero z czasem zdali sobie 
sprawę z istnienia Mocy, a później długie lata poświęcili na zgłębienie jej tajników, kontemplację jej znaczenia i wreszcie 
jej opanowanie. Zakon z wolna ewoluował i Jedi porzucali stopniowo wiarę we wszechmoc samotnych medytacji, na 
rzecz odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w sprawy świata zewnętrznego. Zrozumienie istoty Mocy w stopniu 
wystarczającym do jej należytego wykorzystania wymagało czegoś więcej, niż samotnych studiów, wymagało służby 
społeczeństwu oraz wprowadzenia systemu, który gwarantowałby wszystkim równe prawa.” (s. 26–27). 

Zobaczmy. W istnieniu zakonu była dwa etapy. Charakterystyka pierwszego odpowiada “toczka w toczkę” 
zakonowi Różokrzyżowców (którzy są duchowymi ojcami tak masonerii, jak New Age). Charakterystyka drugiego jest 
charakterystyką masonerii, taką, jaka ona sama siebie przedstawia. Masoneria mówi dziś głośno o swoim planie 
przejęcia władzy nad światem i stworzenia Rządu Światowego. Zakon Jedi stanowi fundament już nie tylko Rządu 
światowego, ale wszechgalaktycznego. 

Co to jest ta Moc? “Moc była pojęciem złożonym, trudnym do ogarnięcia. Wyrastała z równowagi wszechrzeczy 
i każde zakłócenie jej przepływu groziło zachwianiem owej równowagi.” (s. 114) “Moc skrywa tajemnice, które niełatwo 
jest odkryć. Jest wszechobecna, przenika wszystko, co nas otacza i wszystkie żyjące istoty są jej częścią.” (s. 50). 
To przenikanie nie ma natury wyłącznie duchowej. Jego pośrednikiem są bowiem tzw. midichloriany: “Midichloriany to 
mikroskopijne formy życia, istniejące w komórkach wszystkich żywych istot i zdolne do komunikacji z Mocą”. (s. 194) 
Pojawiają  się one  w szczególnym  natężeniu  w organizmach  ludzi  “wybranych”, z którymi  żyją w  symbiozie. (tamże). 
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“Mówimy o niej, gdy dwie formy życia egzystują blisko siebie, współpracują i obie czerpią z tego korzyści. Bez nich życie 
nie mogłoby istnieć i nie zdawalibyśmy sobie sprawy z istnienia Mocy. Midichloriany cały czas przemawiają do nas, 
przekazują nam wolę Mocy." (tamże). Ich głos może usłyszeć ten wybrany, który “uciszy własny umysł”.(tamże). 

Co to jest ta Moc? “Moc była pojęciem złożonym, trudnym do ogarnięcia. Wyrastała z równowagi wszechrzeczy 
i każde zakłócenie jej przepływu groziło zachwianiem owej równowagi.” (s. 114) “Moc skrywa tajemnice, które niełatwo 
jest odkryć. Jest wszechobecna, przenika wszystko, co nas otacza i wszystkie żyjące istoty są jej częścią.” (s. 50). 
To przenikanie nie ma natury wyłącznie duchowej. Jego pośrednikiem są bowiem tzw. midichloriany: “Midichloriany to 
mikroskopijne formy życia, istniejące w komórkach wszystkich żywych istot i zdolne do komunikacji z Mocą”. (s. 194) 
Pojawiają się one w szczególnym natężeniu w organizmach ludzi “wybranych”, z którymi żyją w symbiozie. (tamże). 
“Mówimy o niej, gdy dwie formy życia egzystują blisko siebie, współpracują i obie czerpią z tego korzyści. Bez nich życie 
nie mogłoby istnieć i nie zdawalibyśmy sobie sprawy z istnienia Mocy. Midichloriany cały czas przemawiają do nas, 
przekazują nam wolę Mocy." (tamże). Ich głos może usłyszeć ten wybrany, który “uciszy własny umysł”.(tamże). 

Rycerze Jedi to ludzie, w których, gdy byli jeszcze małymi dziećmi odkryto midichloriany. Są oni odbierani 
rodzicom i szkoleni. (s. 51) Rycerze Jedi starają się działać zgodnie z rytmem Mocy, zrozumieć jej wielowymiarową 
istotę i, wreszcie, opanować ją. Nie mogą zanadto zbliżać się do żywej Mocy, lecz maja koncentrować się na jej 
“jednoczącym aspekcie”. Mają też kontaktować się “z istotami pochodzącymi z teraźniejszości” i z istotami, które 
zamieszkują “tę samą przestrzeń" w przeszłości i przyszłości. (s. 114). Rycerze Jedi dążą do zespolenia z Mocą (s. 49). 
Czynią to starając się nie myśleć, koncentrując się na bieżącej chwili, ufając instynktowi (s. 136), izolując się od 
otoczenia (s. 141), zanurzając się “w głębi swojej świadomości” (s. 142). “W świecie Jedi równowaga życia w Mocy 
stanowiła ścieżkę, wiodącą do zrozumienia i pokoju”. (s. 173) Gdy to zespolenie osiągnie odpowiedni stopień nabywają 
ponadnaturalnych zdolności. Mogą odczytywać cudze myśli i przewidywać przyszłość. (s. 57). Mogą, używając Mocy, 
przenosić przedmioty, zatrzymywać ich ruch lub nawet je niszczyć. (s. 71). Mogą widzieć wszystko z zawiązanymi 
oczami i to, co znajduje się za ich plecami czy w innym pomieszczeniu (s. 185). Mogą też wpływać na myślenie innych 
ludzi i stosując Moc zmieniać je, naginać do swojej woli, co jednak już nie zawsze im się udaje. (s. 96). 

Moc ma swoją jasną i ciemną stronę. Wyznawcami tej drugiej strony Mocy są w “Gwiezdnych wojnach” Sithowie: 
“Pojawili się na scenie przed blisko dwoma tysiącami lat jako kult wyznający Ciemną Stronę Mocy. W pełni zgadzali się 
ze stwierdzeniem, że władza, z której dobrowolnie się rezygnuje, to władza stracona. Bractwo Sithów zostało założone 
przez zbuntowanego rycerza Jedi, samotnego odszczepieńca, który tym się różnił od swych towarzyszy, iż od początku 
wiedział, że prawdziwa Moc nie leży po stronie światła, lecz kryje się w mroku.” (s. 112) Zaczął on zgłębiać “Ciemna 
Stronę Mocy”. “Gardząc ideałami współpracy i porozumienia, oparłszy się na założeniu, że zdobycie siły dowolnymi 
sposobami prowadzi do pełni władzy, Sithowie zaczęli budować swą Moc w opozycji do Jedi.” (s. 112) Typowy członek 
bractwa jest “postacią demoniczną”, ma “bezwłosą, gładką czaszkę, ozdobioną w dodatku krótkimi rogami”. Nad Mocą 
panuje przynajmniej w równym stopniu, co rycerze Jedi (s. 162–163). 

Rycerze Jedi oczekują na spełnienie przepowiedni zwiastującej “nadejście tego, który zaprowadzi w Mocy 
równowagę”. (s. 175) Wszystko wskazuje na to, że tym mesjaszem Mocy jest będący jednym z głównych bohaterów 
“Gwiezdnych wojen – mrocznego widma” dziesięcioletni chłopiec, który nie tylko, że ma we krwi “niewiarygodne stężenie 
midichlorianów” i że koncentruje w sobie Moc to, ponadto przyszedł na świat w wyniku niepokalanego poczęcia. Jego 
matką jest zwykła, prosta kobieta, a ojcem “essencja Mocy” (s. 175, por. też s. 120). 

“Szlachetni” rycerze Jedi nie tylko panują nad Mocą, ale ustalają sami z siebie wszelkie reguły gry. Podstawowa 
z nich brzmi wyraźnie: „Cel uświęca środki.”. Dlatego jeden z nich, chyba “najszlachetniejszy” kradnie, gdy uznaje to za 
wskazane (s. 122), oszukuje posługując się Mocą (s. 132) lub stosując ją próbuje wyłudzić potrzebne sobie wartościowe 
rzeczy (s. 96). 

Tyle chyba wystarczy. Przedstawiona wyżej koncepcja jest mieszaniną kabały (do której przyznają się masoni), 
manicheizmu, doktryny Różokrzyżowców i teozofii. Podpisałby się pod nią praktycznie każdy poganin reprezentujący 
tzw. dojrzałe pogaństwo. Jest to zarazem jedna z podstawowych wersji teologii, jakie reprezentuje New Age. 

Zobaczmy. Moc to absolut, nieosobowe bóstwo, tożsame ze światem (klasyczny panteizm). Bóstwo to ma w sobie 
wszelkie boskie moce. Ma nawet jakieś swoje, niejasne zresztą, przesłanie. Samo jednak z siebie nie może nic. Nie jest 
przecież osobą. Jego boskość może zatem uruchomić tylko ktoś inny – człowiek i to wyłącznie człowiek wybrany, który 
ponadto jest wtajemniczony (posiada odpowiednią wiedzę – gnosis; stąd gnoza). Człowiek taki staje się, gdy panuje już 
w pełni nad Mocą, dosłownie Bogiem. Może on działać zgodnie z naturą (przesłaniem) Mocy. 

Może jednak też realizować, posługując się Mocą, swoje własne plany. Moc–bóstwo nie ma zresztą swojej 
jednorodnego duchowo-moralnego wymiaru. Ma przecież jasną i ciemną stronę. Zło jest tu więc przedstawione jako coś 
realnego, mającego swoje ugruntowanie w bóstwie, jako coś, co ontycznie (bytowo) jak i moralnie jest równe dobru. Cóż 
z tego, że dobro zwycięża wciąż w “Gwiezdnych wojnach”. W każdej chwili może przecież zwyciężyć zło. 

Jasna strona Mocy–bóstwa nazywana “dobrem” reprezentuje opcję, która tylko pozornie jest tożsama 
z rozumieniem  dobra  zawartym w chrześcijaństwie  czy choćby kulturze europejskiej. To “dobro” ma polegać na służbie 
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ludziom. Na czym jednak polega ta służba? Co jest jej celem? Wszystko wskazuje na to, że nieograniczona niczym 
wolność człowieka (“Róbta co chceta.”), a następnie, co już jest logiczne, jego boskość. 

Koncepcja Mocy z założenia jednak ogranicza tę wolność i boskość poprzez swoją programową kastowość. Ludzi 
dzieli się tam na wybranych i pielęgnujących swoje wybraństwo (to im należy się pełnia władzy nad światem), 
wybranych, którzy zagubili swoje wybraństwo lub nie zostali zaakceptowani przez innych wybranych (mają oni odrobinę 
lepszy status niż tzw. zwykli ludzi, bo są szczególnie uzdolnieni) oraz zwykłych ludzi, którym zostaje, zresztą także dla 
ich “dobra”, ślepe podporządkowanie się wybranym. 

Dodatkowo w ramach zaprezentowanej koncepcji zarysowana jest bluźniercza koncepcja mesjasza Mocy, która 
jest naigrywaniem się z największych świętości chrześcijańskich, i która oczywiście ma całkowicie inną wymowę niż 
chrześcijańska. Ten moment teologii mocy świadczy o tym, że jest ona sformułowana właśnie tak, a nie inaczej w celu 
zwiększenia swej atrakcyjności w kręgu kultury europejskiej (zwiększenia konkurencyjności wobec chrześcijaństwa). 
Jest on zresztą żywcem zaczerpnięty z doktryny Maniego (twórcy manicheizmu). 

Jeśli spojrzeć na teologię Mocy z chrześcijańskiego punktu widzenia należy stwierdzić, że jest to czystej wody 
satanizm. Pamiętajmy, że prawdziwy satanizm nie polega na oddawaniu czci szatanowi, ale na realizacji jego wskazań 
(“Bądźcie bogami”). Realizacja zaś tych wskazań jest możliwa tylko po przyjęciu takiej teologii Mocy (lub innej doktryny 
posiadającej te same podstawowe “wektory teologiczne”). 

“Gwiezdne wojny” to więc dzieło propagandowe, które ma indoktrynować. Głosi pewną bardzo określoną doktrynę 
religijną, ale tak niejako przy okazji, mimochodem, nie wprost, w taki więc sposób, że jego odbiorcy często nie zdają 
sobie sprawy, że dociera do nich takie przesłanie i że je przyjmują. Oni po prostu w pewnym momencie uświadamiają 
sobie, że zaczęli wierzyć w coś, w co przedtem nie wierzyli, że to ukierunkowało ich zainteresowania i zmieniło, 
w konsekwencji, życie. Przypominam, że pierwsze ulotki New Age miały przyspieszać ten proces przez uświadomienie 
czegoś odbiorcom “Gwiezdnych wojen”. Głosiły przecież: “Jeżeli podobały ci się Gwiezdne wojny przyjdź do nas.” 

Zauważmy, że ten zabieg propagandowy został dokonany w kontekście dwóch mających zwiększać jego 
skuteczność elementów. 

Po pierwsze, atrakcyjność “Gwiezdnych wojen”. To nie jakiś nudny wykład teologiczny, ale czysta rozrywka, pełna 
przygód, dowcipu, sytuacji wywołujących pozytywne emocje, budzących uczucie zadowolenia, oszołamiających efektów 
specjalnych. Zauroczenie filmem miało pociągać, i często pociągało, zauroczenie jego teologicznym przesłaniem. 

Po drugie, teologia ta została sformułowana w pewnej, wyraźnej opozycji do propozycji chrześcijańskich. 
Chrześcijaństwo proponuje obowiązek, cierpienie, wyrzeczenie, ascezę, trud, który owocuje, ale po spełnieniu wielu 
wymagań. Tu proponuje się coś prostego i łatwego, coś, co jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, coś, co nie wymaga 
rezygnacji z niczego, żadnego prawie trudu, a zarazem coś, co daje efekty natychmiast i to, jakie efekty – pewne 
nadprzyrodzone zdolności i umiejętności, ostatecznie boskość. 

Gdy ukazał się w “Naszym Dzienniku” pierwszy mój artykuł na temat “Gwiezdnych wojen” redakcja zawiadomiła 
mnie, że przyszło wiele listów od oburzonych fanów tego “arcydzieła”. Zdziwiłem się. Myślałem dotąd, że czytelnicy 
“Naszego Dziennika” rekrutują się z ortodoksyjnych środowisk katolickich. Okazuje się, że się jednak nie myliłem. Listy 
były od tych, którzy mój artykuł odkryli w internecie (jest tam obecny “Nasz Dziennik”) poszukując materiałów dla siebie 
(a więc zbierając wszystko, co dotyczy ukochanej sagi). 

Listy te przeważnie zawierały wiązanki najbardziej wulgarnych przekleństw, obraźliwe uwagi pod moim adresem 
i adresem redakcji. Wyrażały też zdziwienie, że można nie kochać “Gwiezdnych wojen”. Fakt, iż wystąpiłem przeciwko 
nim większość z autorów listów próbowała sobie (i innym) tłumaczyć w ten sposób, że jestem jakimś niekompetentnym 
prostakiem i oszołomem. Pojawiło się tam też jednak kilka bardziej racjonalnych uwag. Przyjrzyjmy się kilku z nich. Pan 
X (zastrzegł sobie anonimowość) stwierdza, że “szkaluję jego ulubiony film” i próbuje udowodnić, że przesłanie 
“Gwiezdnych wojen” da się pogodzić z chrześcijaństwem, a zauroczenie nimi nie prowadzi do przyjęcia jakiejś nowej 
opcji religijnej.( o tym, że ten film “jest nieszkodliwy” pisze wielu autorów listów powołując się na swoje osobiste 
doświadczenia – “Oglądałem film wielokrotnie. Jestem nim zafascynowany, ale nie zmienił on moich poglądów 
religijnych.”; “Nie spotkałem nikogo, kto by zmienił swoje poglądy religijne po obejrzeniu Gwiezdnych wojen". Pan X 
pisze tak: “Otóż jasna strona mocy NIE jest stawiana na równi z ciemną. Przykład? Proszę: mistrz Yoda w odpowiedzi 
na pytanie swojego ucznia “czy ciemna strona mocy jest silniejsza od jasnej?” mówi, że NIE JEST JEDYNIE 
ŁATWIEJSZA. A zatem czy można nazwać to stawianiem na równi? Oczywiście, że nie.” Odpowiadam: Oczywiście, że 
tak. To, że nie jest silniejsza i że jest łatwiejsza nie oznacza, że jest słabsza. Zwykła dwuwartościowa logika tego uczy. 
Pan X dodaje, że dobro zwycięża w filmie zło więc jest silniejsze. Powtarzam. Te zwycięstwa nie wynikają z jakiejś jego 
strukturalnej przewagi, ale wyszkolenia Yedi i łutu szczęścia. Zawarty w “Gwiezdnych wojnach” opis teologiczny jest 
jednoznaczny (patrz wyżej). Pan X polemizuje też z moją tezą, że bohaterowie filmu odkrywając w sobie moc podobni są 
do greckich bogów. Mówi, że, po pierwsze, tylko, kilka osób w sadze dysponuje Mocą, a, po drugie: “moc nie jest siłą 
wewnętrzną człowieka, jest siłą, która przenika wszechświat, siła trudną do sprecyzowania, siłą, która tworzą wszystkie 
organizmy  żywe. Jest  to zasadnicza  różnica.”  Jaka  różnica?  Czym  od  boga  różni się  człowiek, który  może nim się 
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posługiwać, kiedy chce? Czyż ten człowiek nie jest kim większym niż bóg? Tak, przy okazji. Tadeusz Cegielski, obecnie 
Wielki Namiestnik polskiej masonerii rytu szkockiego tak charakteryzuje maga-kabalistę (kabała to fundament doktryny 
masońskiej) – “ten, który dąży do zapanowania nad bytem”; “ten, kto zdobywa kreacyjna moc Najwyższego”. 

Pan X pisze: “zdrowy psychicznie człowiek nie jest na tyle naiwny (żeby nie powiedzieć głupi), aby pod wpływem 
jakiegokolwiek filmu stracić poczucie rzeczywistości i mylić rzeczywistość z fikcją wziętą z ekranu.” Proszę Pana. 
Tysiące ludzi pisze każdego tygodnia do aktora grającego główną rolę w serialu “Ostry dyżur” z prośbą o poradę 
medyczną. Oni wyraźnie mylą fikcję z rzeczywistością. Proszę Pana. skąd w takim razie biorą się sekty głoszące 
najbardziej zwariowane doktryny? Czy ci ludzie nie mylą fikcji (niekoniecznie filmowej) z rzeczywistością? Cała istota 
satanizmu polega na myleniu fikcji z rzeczywistością. 

Pan X oburza się, gdy piszę o koszulkach, na których widnieje postać Dartha Maula z rogami – wcielenie zła 
i mówię o praktycznym upowszechnianiu przez nie satanizmu. Stwierdza: “owszem Darth Maul jest postacią 
sztandarową nowych "SW: E1", ale proszę zauważyć, że pod koniec filmu zostaje zniszczony! Pokonany przez dobro, 
przez prawych ludzi. Czy to umknęło pańskiej uwadze?” Co z tego, że został zabity? Czy jednak, w istocie został 
pokonany? Iluż świętych zostało zamordowanych, zginęło męczeńską śmiercią? Czy to oznacza, że zostali pokonani? 
Ile osób ich dziś czci? Czyż nie warto się zastanowić nad tym, dlaczego produkuje się i, co za tym idzie, sprzedaje 
tysiące czy nawet miliony koszulek z podobizną Złego. Dlaczego ludzie, przede wszystkim młodzi, je zakładają? Gdyby 
potępiali zło nie nosiliby dosłownie na sercu jego podobizny. Co spowodowało ich zauroczenie złem? Czy nie “Gwiezdne 
wojny”? 

Pan X pisze wreszcie o tym, że w filmie prezentuje się “PRAWDZIWE DOBRO”: “Gwiezdne wojny to saga 
bajkowa, fantastyczna, głosząca czy się to komuś podoba czy nie, idee dobra. Ukazanie postaci wspaniałych władców 
(królowa Amidala), dzielnych, broniących do końca swoich PRAWYCH ideałów rycerzy (...), a także o sile przyjaźni (...), 
miłości i chęci walczenia za nią. A co najważniejsze(...), zło przegrywa.” 

Na charakter “dobra” przedstawianego w “Gwiezdnych wojnach” zwróciłem tu już uwagę. Można jeszcze dodać, 
że każda sekta zaczyna od prezentacji jakiegoś dobra (np. podejmuje działalność charytatywną), by później łatwiej 
usidlić ludzi. Dziś, co pokazuje przykład Pana X, wielu ludzi nie do końca już zdaje sobie też sprawę z tego, co tak 
naprawdę dobrem w istocie jest, a co nie. Nie sama miłość jest dobrem. O tym czy jest ona związana z dobrem (czy jest 
naprawdę miłością) świadczą jej owoce. Można pomagać ludziom, bo się coś od nich chce albo po to, by później się tym 
przechwalać lub by, po prostu dobrze się czuć. To nie jest dobro. 

Autorzy pozostałych listów nie wnoszą innych argumentów. Warto jedynie zwrócić uwagę na sposób ich myślenia. 
Tak więc np. Pan A.Z. pisze: “Proszę pamiętać też, że taki przedstawiciel Buddyzmu może myśleć o pańskim Bogu to 
samo, co pan o jego, a każdy z was będzie zaklinał, że jego Bóg jest prawdziwy. Każdy ma swojego Boga, bo każdy 
z nas jest inny.” To zdanie mnie nie dziwi w kontekście następującej wypowiedzi Pana A. Z.: “Ja sam Gwiezdne wojny 
oglądałem już wiele razy, tak często, że nie jestem w stanie powiedzieć dokładnej liczby seansów.” To zdanie to 
klasyczny przykład twierdzenia wchodzącego w skład doktryny satanistycznej. Cóż bowiem takiego twierdzi w nim Pan 
A.Z.? Twierdzi, że to człowiek określa Boga, a nie Bóg człowieka, a więc, że to człowiek jest tym właściwym, 
prawdziwym Bogiem. Ktoś powie – Pan A. Z. jest po prostu ateistą. Czyż jednak ateizm nie jest często drogą na skróty 
do satanizmu? Wystarczy, że ateista poogląda sobie “Gwiezdne wojny”. 

Pan D.W. pisze zaś: ”Sam jestem wielkim zwolennikiem gwiezdnej sagi pt. Star Wars. (…) Jeśli przyjąć punkt 
widzenia pana Krajskiego, to należałoby przywrócić system totalitarny (przykład np. Iranu), gdzie cenzura jest 
wszechobecna. A może panu Krajskiemu marzy się powrót do czasów, kiedy Kościół miał olbrzymi wpływ na to, co 
działo się wokół. (…) A o ile się nie mylę to podstawą wiary chrześcijańskiej jest głoszenie Prawdy.” 

Czy ja proponowałem zdjęcie filmu? Ja tylko przed nim ostrzegałem. I to właśnie w imię prawdy, w obronie 
ludzkiej wolności, którą film ten próbuje zabrać poprzez indoktrynację. 
Pani A. H., studentka dziennikarstwa, stwierdza zaś, że “Gwiezdne wojny” to dobry sposób na zarobienie pieniędzy, a to 
przecież jest celem wszystkich, także “Naszego Dziennika”, a kto ma pieniądze ten jest szczęśliwy, więc czego się tu 
czepiać.” 

Ciekawa jest wypowiedź osoby podpisującej się jako Dr Deadman: Musimy pamiętać o tym, że to nie Lukas zrobił 
film na użytek NEW AGE, tylko organizacje działające w “duchu nowej ery” wykorzystały, nie mając do tego prawa, świat 
Gwiezdnych Wojen na swój własny użytek i do sobie znanych celów.” Tu ręce opadają. Jest to bowiem próba 
ignorowania oczywistych faktów. 

Jeżeli tak mają myśleć następne pokolenia dziennikarzy to ja dziękuję. 
Zdumiewający jest ładunek emocjonalny włożony przez autorów listów w ich treść. Oni się po prostu, jak mówi to 

młodzież, pienią. Tak jakbym ugodził ich w najczulsze miejsce lub bluźnił przeciwko ich Bogu.  
Przykłady: “W tym, co pan Krajski napisał można powiedzieć, że jest tylko ziarnko prawdy. Reszta to stek bzdur.” 

(D.W.); “Czy nie zastanawiał się pan nad wizytą u jakiegoś specjalisty, proponuję psychiatrę.”; “Jak można pisać takie 
brednie?” (M. K.); “Ten tekst o Star  Wars  z 21 września  to jakiś  oszołom  nawiedzony, idiota pisał chyba.” (Matrix), itp. 
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Zobaczmy te listy, ta zawarta w nich agresja, brak w nich argumentów racjonalnych, zachwyt nad filmem, 
przywiązanie do niego jak do jakieś świętości to dobre świadectwo prawdzie, prawdzie o tym, że film “Gwiezdne wojny” 
jest filmem niebezpiecznym, wywołującym zmiany w myśleniu i nastawieniu do świata. Jest, i chyba nikt już temu nie 
zaprzeczy po zapoznaniu się z wyżej przedstawionymi dowodami, filmem propagującym jedną z bliskich satanizmowi 
wersji dojrzałego pogaństwa. 

Potwierdza to, dodatkowo, list czytelnika wydrukowany w “Naszym Dzienniku” w dniu 2.11.99 r. będący reakcją na 
moje artykuły o “Gwiezdnych wojnach” Czytelnik ten pisze, między innymi: “Uważam, że w większości spraw się Pan nie 
myli. Osobiście jestem fanem “GW” i wszelkie porównania będę opierał o swoją osobę Film zainteresował mnie około 
6 lat temu. Od tamtego czasu moje życie znacznie się zmieniło. Ściany mam obklejone plakatami, kubki w kształcie 
bohaterów etc. Zmieniło się także moje patrzenie na świat. Zacząłem zachowywać się jak bohaterowie Sagi. Zacząłem 
uważać siebie za kogoś lepszego (nie chodzi mi o to, że traktowałem siebie jak Jedi, ale patrzyłem na wszystkich z lekką 
pogardą). Pana Boga zacząłem wyobrażać sobie w postaci starca w czarnym kapturze. Każdą wolną chwilę 
wykorzystywałem na obmyślanie dalszych przygód bohaterów. Nawet z jednym z nich się utożsamiłem. Obecnie, gdy 
oglądam “GW" i widzę swojego bohatera, odnoszę wrażenie, że to ja sam. Najgorsze jest to, że zacząłem patrzeć 
w gwiazdy. Ogarnął mnie żal, że nie mogę się wyrwać do tamtego świata. Piszę to całkowicie poważnie. Jestem 
wrażliwcem, cienkoskórnym, i na pewno wielu fanów takich jak ja nie ma (na szczęście). Ostatnio  

oglądałem w kinie “Mroczne widmo" (byłem na tym 4 razy). Muszę Panu przyznać rację, że zafascynował mnie 
Darth Maul (bardziej postać Qui Gon Jinna, ale zaraz po nim Sith). Wydawało mi się to normalne, ale jak patrzę na to 
z “zewnątrz”, to dochodzę do wniosku, że coś nie tak się ze mną stało. Byłem człowiekiem religijnym, kochającym Boga. 
Dzisiaj dalej  

chodzę do kościoła, lecz jest to tylko obecność ciałem. Duchem jestem w świecie “GW". Pana artykuł “otworzył mi 
oczy”. Niestety, mając już świadomość, czym jest ten film, nie potrafię o nim zapomnieć, l choć chciałbym z powrotem 
kochać Boga, a nie siebie, nie jestem w stanie tego dokonać. Przynajmniej na razie. Tak więc Pana artykuł mówi 
prawdę. Ja jestem na to żywym przykładem.” 

Cóż można radzić. Jeżeli ktoś oglądał już “Gwiezdne wojny – mroczne widmo” lub chce koniecznie obejrzeć film 
o gwiezdnych wojnach proponuję udać się do najbliższej wypożyczalni video i wypożyczyć za 2 złote film Mela Brooksa 
pt. “Kosmiczne jaja”. Jest to kpina z “Gwiezdnych wojen”, kpina trochę złośliwa, zabawna, ujawniająca przy okazji cały 
prymitywizm i śmieszność przesłania “wielkiej” sagi. Będzie to, z pewnością, dobra odtrutka, a zarazem lekarstwo dla 
tych, którzy pogańskie bajki traktują poważnie. 

ŹRÓDŁO: http://www.antyk.org.pl/ojczyzna/szkiceomasonerii.htm#gwiezdne 
zdjęcie – Yako 

 

Outlander Magazin” 
poleca wszystkim zainteresowanym poglądami 

krytyka „Gwiezdnych Wojen” 
 – Gościa Specjalnego CorusConu, 

książkę „Szkice o masonerii i pogaństwie”, 
w którym zawarto powyższy oraz inne eseje 

Stanisława Krajskiego. 
 

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Fundacja Antyk. 
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W poprzednim numerze na „pierwszą linię ognia” poszedł Prezes Stowarzyszenia, Yako. Teraz nadszedł czas na 
jego Zastępcę, Falcona. Oprócz pytań związanych bezpośrednio z naszym wspólnym hobby, innymi 
zainteresowaniami oraz życiem prywatnym, w wywiadzie zadajemy dość trudne pytania dotyczące wizji i przyszłości 
naszego stowarzyszenia. Zachęcam wszystkich serdecznie do lektury. 

JW 

Outlander Magazin: Miło nam, Falcon, że zgodziłeś się 
na przeprowadzenie tego wywiadu. Po przeczytaniu 
w ostatnim numerze „Outlander Magazin” wywiadu 
z Yako (Prezesem Outlandera) zastanawiasz się 
zapewne, jakież to pogrążające i niewygodne pytania 
zechce zadać Ci Redakcja, hmmm…? Myślę, że 
w stosunku do Twojej osoby nie będziemy aż tak 
zgryźliwi, zwłaszcza, że chyba nie masz zbyt wiele 
(w porównaniu z naszym szanownym Prezesem) do 
ukrycia przed członkami Stowarzyszenia i naszymi 
Czytelnikami. Tak więc – zaczynając wywiad 
sztampowo – opowiedz nam coś krótko o sobie, 
tj. skąd pochodzisz, co porabiasz – z tego, co się 
orientuję, skończyłeś studia, napisałeś pracę 
magisterską i czekasz obecnie na jej obronę, zaś 
w najbliższym czasie będziesz zapewne szukał 
właściwej swojemu fachowi pracy. Ale zamiast 
produkować się samemu, poproszę Cię o zdradzenie 
nam sekretów, które jesteś w stanie upublicznić jako 
vice-prezes. 
Falcon: Witam. Widzę, że wywiad działa bardzo 
skutecznie. W skrócie – wychowałem się na Ochocie, 
teraz zwanej Starą Ochotą. Po ukończeniu podstawówki 
wyemigrowałem do Wołomina, gdzie stacjonuję do dziś. 
Oprócz wielu wad, np. związanych z dojazdem do centrum 
Warszawy ma to także swoje zalety – mogę się cieszyć 
o wiele większą przestrzenią życiową i żaden sąsiad nie 
narzeka, gdy używam głośnych narzędzi w niedzielę. 
A oba te aspekty są ważne przy realizacji moich 
zwariowanych pomysłów konstruktorskich. 
 Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to praktycznie 
trafiłeś bez pudła. Jedyna różnica jest taka, że nie 
napisałem magisterki, a narysowałem – i na razie tylko 
inżynierkę.  Co do  dalszej  nauki, to czas pokaże, na razie 

planuję ustabilizować się finansowo (w planach mam wiele kosztownych projektów, których na razie nie zdradzę). 
OM: Te projekty brzmią interesująco i zarazem tajemniczo. Niecierpliwie czekamy na więcej szczegółów, 
o których – mam nadzieję – nasi czytelnicy zostaną powiadomieni w pierwszej kolejności. 
 Przejdźmy teraz do sedna sprawy, która nas łączy – mianowicie do „Gwiezdnych Wojen”. Od kiedy jesteś 
fanem „Star Wars”? Czy w Twoim przypadku „wielkie pranie mózgu” przeszedłeś pod wpływem któregoś 
z epizodów Starej Trylogii obejrzanego w socjalistycznym kinie czy odbyło się to w inny sposób? 
FLC: Socjalistyczne kino… Dokładnie tak! Pamiętam, że w niedzielę poszedłem na „Imperium Kontratakuje” do kina 
Ochota (oczywiście na Ochocie :P). Nie jestem w stanie skojarzyć swego ówczesnego wieku, ale pamiętam, że bitwa 
o Hoth oraz Imperialne Niszczyciele wgniotły mnie w fotel – czegoś takiego w życiu nie widziałem! Dodatkowo wszystko 
było przedstawione tak realnie, że z łatwością mogłem uwierzyć w przedstawione uniwersum. Później nadszedł czas 
„Powrotu Jedi” i fascynacja światem „Gwiezdnych Wojen” spotęgowała się. Jak widać – trwa to już dość długo i mam 
nadzieję, że szybko się z tego nie wyleczę ;) 
OM: My też taką nadzieję mamy, bo czym byłaby warszawska grupa i Spotkania Fanów bez Falcona? 
(oczywiście Millenium ;) ). Ale – skoro jesteś „starym socjalistycznym fanem”, to zapewne przedkładasz Starą 
Trylogię nad tę Nową? Jeśli tak (bądź nie), zdradź – dlaczego? 
FLC: To pytanie zasługuje na większy wywód, ale postaram się odpowiedzieć krótko. Po pierwsze – wolę „Gwiezdne 
Wojny” od ‘gwiezdnych rycerzy’ – bardziej interesują mnie zmagania zwykłych jednostek wojskowych niż Moc i Jedi. A to 
właśnie  na  nie  (jednostki wojskowe)  położony  jest duży nacisk w prequelach. Co prawda, pod  koniec  „Ataku klonów” 
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mamy okazję oglądać szturm wojsk Republiki na Geonosis (wg mnie najlepsze sceny w tym filmie), acz jest to 
praktycznie tylko końcówka filmu. Doskonałe walki w przestrzeni kosmicznej, jakie możemy oglądać w Starej Trylogii, 
biją na głowę te pokazane w nowych częściach. Nawet bitwa o Coruscant nie umywa się do bitwy nad Endorem. Inną 
kwestią jest fakt, iż nowe epizody wydają się być adresowane do nieco młodszej publiczności niż Stara Trylogia. Humor 
zawarty w tych filmach raczej drażni (Jar-Jar, wygłupy R2…), niż bawi. Daleko mu do doskonałych tekstów Hana Solo 
czy „rozmów” robotów. Możliwe jest także, że przez tyle lat przyzwyczaiłem się zbytnio do Starej Trylogii i z tego względu 
ciężko mi się przekonać do nowych filmów. 
OM: A jak podobał Ci się ostatni epizod Gwiezdnej Sagi – „Zemsta Sithów”, który mieliśmy przyjemność 
obejrzeć wspólnie na warszawskiej Premierze w maju b.r.? 

Alderan 2004 – Andaral pomaga 
Falconowi przy składaniu Mouse-Droida 

 

FLC: Szczerze mówiąc – zawiodłem się. I to nie tyle samym filmem, co 
niespełnionymi oczekiwaniami co do niego. Moim zdaniem, „Atak klonów” został 
zrealizowany znacznie lepiej niż „Mroczne widmo” i wydawałoby się, że „Zemsta 
Sithów” powinna kontynuować tendencję wzrostową. Dodatkowo film miał być 
mroczny, a faktycznie kwintesencją właściwego obrazu było ostanie 40 minut… 
Żałuję trochę, że poświęcałem się nie czytając żadnych spojlerów przed Premierą, 
bo w moim odczuciu okazało się to niewarte tych nakładów. Podejrzewam jednak, 
że w ciągu kilku lat przyzwyczaję się do niektórych rzeczy w tym filmie, niczym do 
Jar-Jara z Epizodu I. 
OM: Pomimo zróżnicowanych zdań w kwestii E3, sondaże przeprowadzone 
w celu wyłonienia najlepszej nowelizacji Sagi wskazują dość jednoznacznie 
na „RotS” autorstwa Matthew Stovera. Czy przeczytałeś już tę pozycję? Jeśli 
tak, to czy Twoje zdanie pokrywa się z wynikiem ankiet przeprowadzonych na 
łamach licznych portali starwarsowych? 
FLC: Szczerze mówiąc, nowelizację „RotS” przeczytałem zaledwie dwa tygodnie 
temu. Moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne, choć nie chcę porównywać 
jej z pozostałymi nowelizacjami. To, co podobało mi się w książce, to dokładniejsze 
przedstawienie rozterek Anakina, które na filmie wyglądały niestety dość sztucznie. 
Gdyby film był bliższy swej nowelizacji, na pewno jego odbiór byłby o wiele lepszy. 
OM: Wiem  skądinąd,  że jako  fan  „Gwiezdnych  Wojen”  jesteś  zapalonym 
konstruktorem  modeli  do  sklejania.  Dawniej   grywałeś  w  karciankę  CCG,  

jak również fabularne RPG, natomiast niemal rok temu jako pierwszy 
w naszym gronie rozpropagowałeś „Star Wars Miniatures”, które wówczas 
nie były jeszcze dostępne na polskim rynku. Powiedz może coś więcej, 
przedstaw jakieś szczegóły swojej fanowskiej manii – co kolekcjonujesz, 
czy lubisz czytać książki, komiksy, zbierasz inny stuff i – oczywiście  
– w jakie gry (karciane, fabularne i komputerowe) spod znaku SW grywasz 
najchętniej? 
FLC: Znów wywiad zasłużył na swoją pensję ;). Jak wspomniałeś – zbieram, czy 
bardziej – zbierałem – karciankę Deciphera. Obecnie karty można kupić już tylko 
na aukcjach – mimo to, liczę, że kiedyś uda mi się uzbierać wszystkie. Co do SW: 
Miniatures, to figurki od razu mi się spodobały. Wg mnie są o wiele ładniejsze od 
zwykłych kolekcjonerskich figurek 3 ¾ cala, a w dodatku zapewniają świetną 
rozrywkę podczas gry. Z reszty rzeczy kolekcjonerskich – staram się korzystać 
z okazji i przecen, choć każdy gadżet z serii Star Wars znajdzie miejsce w moim 
pokoju. 
 Jeśli chodzi o gry komputerowe ze ‘stajni’ LucasArts, to nie mam 
szczególnych faworytów. Cały czas czekam na ‘hardcorowego’ eRPeGa, 
np. w stylu „Fallout’a”, albo „Deus’a”. Obu częściom „KOTOR’a” – mimo iż są 
doskonałymi grami – troszkę jeszcze brakuje do mojego ideału. Chciałbym też, 
aby powstała gra taktyczna z prawdziwego zdarzenia. „Republic Commando” 
miało być taką grą, lecz – niestety – wyszła z tego po prostu fajna strzelanka. 
Liczyłem, że będzie bardziej zbliżona do np. „Rainbow Six”, gdzie jeden celny 
strzał oznaczał śmierć bohatera lub przeciwnika. 

Nowy projekt Falocna – Star Dastroyer 
w skali 1:1200 (długość 133 cm) 

 Fabularne RPG – planuję po prawie rocznej przerwie powrócić do tej świetnej rozgrywki – nowa postać już 
stworzona, na dniach powinna się odbyć pierwsza sesja. Jeśli czas pozwoli, to chciałbym także zreaktywować moja 
drużynę i poprowadzić  dalej  przerwaną  kampanię.  Niestety,  nasz kochany WotC , na czas wydawania SW Miniatures 
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wstrzymał publikację kolejnych podręczników do gry. A przecież świat 
„Gwiezdnych Wojen” nie stoi w miejscu i zapotrzebowanie na nowe przewodniki 
jest dość duże. 
OM: Jeżeli chodzi o kwestie przerwy Wizardów w wydawaniu 
podręczników RPG to na pewno masz rację, zważywszy na fakt, że nie 
wszyscy fani RPG pogrywają w SW Miniatures. Jest to z ich strony bardzo 
niefortunny ruch… 
 A jaką pozycję z „biblioteczki SW” „Amberu” przeczytałeś ostatnio? 
FLC: Ostatnio przeczytałem właśnie wspomnianą „Zemstę Sithów”. Obecnie 
odświeżam sobie wesołe przygody mrocznego Kuellera, czyli „Nową Rebelię”. 
OM: Jakiś czas temu dołączyłeś do grona Redaktorów portalu 
internetowego „Bastion Polskich Fanów Star Wars”. Co Cię ku temu 
skłoniło? 
FLC: Przyczynił się do tego głównie fakt, iż „Bastion” troszeczkę po macoszemu 
traktował takie działy jak właśnie RPG, modelarstwo i gry bitewne. Uważam, że 
danymi rzeczami powinny zajmować się osoby, które się na tym choć trochę 
znają i fascynują. 
OM: Z moich tajnych imperialnych źródeł wynika, że od początku 
powstania Imperium kolaborujesz z rebeliantami na Coruscant. A tak 
całkiem serio – podobno od początku organizacji Warszawskich Spotkań 
Fanów Staw Wars byłeś ich uczestnikiem. Jeśli tak, to czy mógłbyś opisać 
nam w skrócie, jak wyglądały początki „Warszawskiego Fanklubu” i jego 
Spotkania w zamierzchłych czasach Starej Republiki? 
FLC: Tak, miałem przyjemność uczestniczyć w Spotkaniach od początku. 
Przeżyliśmy kolejne zmiany lokali (pub na Pięknej, Empik, Irish Pub, w końcu – 
Stary Młynek) a także – niestety – zmiany składu osobowego. Przez te 
kilkadziesiąt spotkań przewinęła się chyba w sumie z setka osób, niestety – jak 
widać – duża  cześć z nich z przyczyn  bliżej nieokreślonych nie uczęszcza już na  
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prowadzona przez Falcona, IoNoisa, 
Navara  – tu:  FLC w swojej koszulce 

nasze spotkania… 
OM: Jeżeli chodzi o te „… niestety – zmiany składu osobowego”, to mam nadzieję, że ubolewasz nad faktem, 
że niektóre osoby opuściły grono Warszawskich Fanów. Liczę na to, że nie masz nic przeciwko tym nowym 
osobom, które zasiliły Warszawskie Spotkania, bo ja też do nich się zaliczam. ☺ 
 Skoro od początku uczestniczysz w WSFSW, masz zapewne niezłe rozeznanie w kwestii Warszawskich 
Spotkań. Może scharakteryzowałbyś krótko ich ewolucję na przełomie ponad pięciu lat istnienia? Jak na 
podstawie swego doświadczenia oceniasz obecny poziom naszych Spotkań? 
FLC: Sama forma spotkań praktycznie nie zmieniła się. Może na początku więcej było rozmów o samych „Gwiezdnych 
Wojnach”, co obecnie ma miejsce dość rzadko. Może to zasługa rozwoju Internetu – na wielu Forach toczą się dyskusje 
tematyczne, a w tzw. „realu” ludzie chcą porozmawiać już o czymś innym. Same Spotkania były kiedyś zdecydowanie 
spokojniejsze, ale wynika to chyba tylko z ilości uczestników – nierzadko mniej niż 10 osób na spotkaniu. Obecnie trudno 
jest zapanować nad 30 osobami, i w sumie trudno się dziwić, że w lokalach często krzywo na nas patrzą… 
 To, co mnie boli, to fakt, że trudno ludzi zachęcić do jakiegoś wspólnego wysiłku – nie mówiąc już o jakichś 
własnych inicjatywach. Spotykamy się już 5 lat, a nie przypominam sobie, aby w tym czasie powstało coś wspólnego  
– każdy coś tam „dłubie” w domowym zaciszu, jakieś modele, miecze, czy stroje – a brakuje czegoś, co połączyłoby 
ludzi przy realizacji wspólnego celu. Miejmy nadzieję, że OM nie jest przysłowiową jaskółką, a naprawę będzie 
pierwszym wspólnym projektem Warszawskich Fanów. 
OM: Z tymi wspólnymi przedsięwzięciami masz jak najbardziej rację, choć nie do końca. Co prawda – było 
wiele pomysłów, ale praktycznie niewiele realizacji. Zapomniałeś jednak, że oprócz OM (dzięki za pokładane 
nadzieje), który jest może bardziej „produktem materialnym” naszej wspólnej inicjatywy, były także inne 
projekty, które całkiem nieźle wypaliły – mowa o polskim tłumaczeniu „KOTORa”, Warszawskiej Premierze 
„RotS”, „CorusConie Zero” i pomocy przy innych warszawskich konwentach fantastycznych. Teraz natomiast 
czeka nas realizacja chyba największego z naszych dotychczasowych projektów – mowa oczywiście 
o „CorusConie 2005”. A – i jeszcze projekt może mniej lokalny, acz Ty również brałeś w nim udział – to przecież 
‘bastionowy’ biuletyn „Z Gwiazd”.  Przy tej okazji zauważyć można jedną prawidłowość – w przypadku 
większości wspólnych przedsięwzięć prawie zawsze bierze udział ta sama grupa ludzi z naszego grona, z Tobą, 
Yako, DantE, Fault_Fett, IoNoisem czy T_Potem „na czele”. Pocieszające jest chyba jednak to, że – tak mi się 
przynajmniej wydaje – grono aktywnych fanów powoli rośnie w siłę i liczbę. ☺ 
 Obecnie    Outlander    ukierunkowuje    swoje    działania   (w   których   sam   jako   vice-prezes   aktywnie 
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uczestniczysz) na rejestrację prawną Stowarzyszenia. Czy uważasz, że w przyszłości powinniśmy pomyśleć 
o założeniu oficjalnego Ogólnopolskiego Fanklubu? Czy powstanie takiej organizacji w naszych polskich 
realiach ma w ogóle – Twoim zdaniem – rację bytu? 
FLC: Niestety, w polskich realiach bardzo trudno jest dokonać czegoś takiego, jak założenie oficjalnego Fanklubu. 
Do prowadzenia takiej organizacji potrzeba jest wielu ludzi, którzy mogliby się w znacznym stopniu poświęcić temu 
celowi. A trudno jest to zrobić pracując, często jednocześnie ucząc się i mając inne obowiązki życiowe. Z polską 
mentalnością niewiele osób zgodziło by się, by ich składki członkowskie pokrywały pensje zatrudnionych w Fanklubie 
osób. Poza tym – takie składki musiałyby być dość wysokie – a znając niechęć do dzielenia się swymi pieniędzmi, taki 
Fanklub pewnie tylko martwił by się czy jest w stanie utrzymać płynność finansową. Czemu tyle mówię o pieniądzach?  
– bo taka instytucja musi już funkcjonować jako firma, a nie tylko grupka fanów. Mimo, iż w Polce jest sporo fanów 
„Gwiezdnych Wojen”, to w większości o ich zainteresowaniach wiedzą tylko ich najbliżsi. Dalej w wielu kręgach 
fanostwo, tym bardziej dorosłego człowieka jest odbierane za dziwactwo…  
OM: Masz rację z tym „społecznym poglądem” na udział dorosłych ludzi w takich strukturach 
i przedsięwzięciach. Ja również spotykam się z tym na co dzień. To nie to samo co w USA, Japonii czy Europie 
Zachodniej, gdzie chociażby komiks jest postrzegany jako produkt również dla dorosłych… 
 Jeżeli natomiast chodzi o Twoje spojrzenie na kwestię ogólnopolskiego fanklubu „Star Wars” to muszę 
przyznać, że jest bardzo ciekawa. Nigdy na ten problem nie patrzyłem od tej strony (tzn. przede wszystkim 
– finansowej i poglądowej) i muszę się zgodzić, że masz wiele racji. O takim Fanklubie będzie można zapewne 
dopiero pomarzyć za kilka – może kilkanaście – lat, gdy poprawi się nieco sytuacja finansowo-bytowa 
i mentalność polskich fanów. 
 A jak układa Ci się współpraca z naszym Prezesem? 
FLC: Prywatnie znamy się już kilka lat, i przez ten czas zdążyłem go trochę „rozgryźć”. Faktem jest, że czasem 
„troszeczkę” denerwują mnie jakieś jego błędy czy niedopatrzenia (mówię w kontekście jego prezesury), ale wiem, że ja 
mam podobny charakter, więc pewnie na jego miejscu bym się wcale lepiej nie spisywał. 
OM: Wiemy, że rejestracja stowarzyszenia Outlander posuwa się naprzód dość ślamazarnie, przede wszystkim 
z uwagi na biurokratyczny marazm panujący w polskich urzędach. Ostatnio pojawił się w związku z tym pomysł 
rejestracji Outlandera (na początek) jako Stowarzyszenia Zwykłego. Jaki zatem ruch przewidujecie w następnej 
kolejności jako władze Outlandera? 
FLC: Po kilku wizytach w polskich urzędach, w których jest ciężko dowiedzieć się nawet, w której kolejce trzeba stanąć, 
załatwienie niektórych spraw jest dość trudne. Planując założenie Stowarzyszenia, nie wzięliśmy pod uwagę 
konieczności prowadzenia księgowości. Po przeprowadzeniu wywiadu okazało się, że koszt obsługi księgowej 
pochłonąłby większą część składek członkowskich. Z tego też względu powstał pomysł zarejestrowania Stowarzyszenia 
Zwykłego. Niestety – ma ono dość ograniczone prawa i docelowo będziemy dążyć do przekształcenia go 
w Stowarzyszeni Pełnoprawne. 
OM: Czy – Twoim zdaniem – mamy w przyszłości szansę na uzyskanie statutu organizacji pożytku 
publicznego? Czy zyskalibyśmy coś na tym – może stalibyśmy się bardziej wiarygodni w oczach ludzi 
z zewnątrz, np. potencjalnych sponsorów? 

59 WSFSW (II Outlander) – Falcon pocina 
w SW Miniatures; w tle Fault_Fett 

FLC: Moim zdaniem byłoby to trudne, nawet bardzo. Zastanawiałbym się, czy 
faktycznie byłby sens podejmować takie kroki. Uważam, że ustawowy 1% 
podatku ludzie powinni przekazać na bardziej szczytne cele niż grupka 
entuzjastów wymyślonego świata. Co innego, jeśli faktycznie prowadzilibyśmy 
jakąś działalność pomagającą innym, ale znając nasze lenistwo wątpię, żeby 
kiedykolwiek do tego doszło. 
OM: Myśląc o naszym Stowarzyszeniu w kategoriach organizacji pożytku 
publicznego miałem na myśli realizację w przyszłości przedsięwzięć 
mających na celu zachęcenie warszawskich i podwarszawskich dzieci 
i młodzieży do udziału w imprezach kulturalnych, jak np. konwenty, 
konkursy, turnieje, związane z naszym hobby – a należy zauważyć, że 
organizując czas wolnym tym ludziom, stajemy się de facto organizacją 
pożytku publicznego, zwłaszcza w dobie dzisiejszych zagrożeń ze strony 
sekt i narkotyków. Ale – znając życie – pewnie niejeden (ekstremistyczny) 
urzędniczy oszołom mógłby nas wrzucić do jednego worka razem 
z sektami… ☺ 
 Od jakiegoś czasu wiele osób z naszego grona wytyka błędy 
organizacji   Spotkań.   Może   powinniśmy   odgraniczyć  spotkania  stricte  

fanowskie – starwarsowe, od spotkań czysto towarzyskich 'przy koreliańskim'? Jak Ty – jako osoba 'u władzy', 
druga po „wielkim Imperatorze”, widzisz reformy naszych Spotkań? 
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FLC: Jak wspominałem niektórym – chciałbym, aby ‘oficjalne’ (nie przepadam za 
tym określeniem…) odbywały się na przykład w jakimś Domu Kultury  
– w miejscu, gdzie można by było w spokoju, przy dobrym oświetleniu pograć np. 
w gry karciane/bitewne lub wspólnie konstruować stroje lub makiety. Wydaje się, 
że jedynym problemem jest znalezienie odpowiedniego lokum na takie 
przedsięwzięcia. Proponowane przez niektórych rozgraniczenie czasowe (np. do 
g. 20 spotkanie oficjalne, a później szaleństwa) jest – moim zdaniem – niezbyt 
trafionym pomysłem, gdyż jak dowodzi praktyka – jesteśmy grupą, nad która 
bardzo trudno zapanować. 
OM: Masz rację –  „… trudno zapanować” – ja oficjalnie wprowadziłbym do 
naszych spotkań nieco regulaminów i musztry Imperialnej Marynarki – nie 
ma to jak solidny porządek (żartowałem oczywiście ☺). 
 Po załatwieniu formalności z dyrekcją szkoły, w której organizowany 
ma być CorusCon, przygotowania do konwentu ruszyły pełną parą. Zostało 
nam raczej niewiele czasu, jednak wszystko wskazuje na to, że wyrobimy 
się z organizacją i wszystko „wypali” pomyślnie. Szkoda tylko, że przez 
długi zastój informacyjny w środowisku polskiego Fandomu wytworzyła się 
raczej nieprzyjemna atmosfera wokół CC. Czy – Twoim zdaniem – mamy 
jeszcze szansę na zmianę negatywnych nastrojów? 
FLC: Liczę na to bardzo i chyba jedyna możliwością jest zorganizowanie tego 
konwentu tak, jak tylko możemy najlepiej. Z perspektywy czasu zauważam, że 
zbyt wiele obiecaliśmy na początku i rozgłaszaliśmy informacje o CC. Trzeba 
przyznać, że doświadczenie zdobywamy dopiero przy przygotowywaniu tej 
imprezy i rzeczy, które  wydawały  nam się łatwe do  zorganizowani  stanowią nie  
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– Falcon wspomaga się Mouse-Droidem 
lada problem. 
OM: O, tak – na początku zdecydowanie za dużo gadaliśmy, a za mało robiliśmy. Nauczeni jednak tym 
przykładem, miejmy nadzieję, że jeżeli nie wszystko pójdzie po naszej (i uczestników konwentu) myśli, to 
wyciągniemy wnioski na przyszłość, a realizacja „CC 2006” dojdzie również do skutku. 
 Ten wywiad ma się ukazać w trzecim numerze fanzinu. Jak podobał Ci się (pomijając małe błędy natury 
edytorsko-redaktorskiej) nasz „prawie profesjonalny” ;) drugi numer pisemka? Który materiał zainteresował Cię 
najbardziej? 
FLC: Z numeru na numer coraz lepiej. Cieszy mnie fakt powstania OM i mam nadzieję, że wkrótce sam znajdę trochę 
czasu, aby coś do niego napisać. Z poprzedniego numeru najbardziej podobała mi się charakterystyka poszczególnych 
fanów autorstwa Fault_Fett. Ponadto Media to czwarta władza i cieszę się, że fanzin wywiera jednak małą presję na 
Zarządzie :D 
OM: Dzięki za ciepłe słowa – i już cieszymy się na Twoją deklarację we współtworzeniu naszego pisma. Coraz 
więcej osób nam pomaga i mam nadzieję, że inne osoby wezmą z nich przykład, by pismo mogło stać się 
bardziej obiektywne i ciekawe, a także by kiedyś było wydawane w cyklu miesięcznym. 
 W ten to sposób wyczerpaliśmy chyba zasób ciekawych tematów z zakresu naszego wspólnego hobby. 
Czy zatem poza „Gwiezdnymi Wojnami” interesujesz się jeszcze czymś – inne rejony fantastyki, może jakieś 
zwierzaki, zbieranie znaczków? Wiem, że z racji swoich zainteresowań i kierunku kończonych studiów lubisz 
pracować na komputerze. Co w tym zakresie interesuje Cię najbardziej, czyżby grafika komputerowa 3D? 
FLC: Teraz chyba będę się obawiał zajrzeć do lodówki – po co ten wywiad, skoro wszystko o mnie wiadomo? :P 
 Tak, grafika 3D, ale nie tylko. Traktuję komputer jako doskonałe narzędzie do wielu prac. Może „interesuję się” to 
za dużo powiedziane, ale czasem zdarza mi się troszeczkę programować. Ogólnie fascynuje mnie możliwość stworzenia 
czegoś z niczego – działającego programu z ciągu poleceń i danych czy wizualizacji/animacji stworzonej od podstaw 
z prostych brył.  
OM: Powiedz nam może jeszcze coś na temat Swoich życiowych planów – planujesz może wstąpić do 
Akademii Imperialnej Marynarki i zostać jednym z asów lotnictwa w 181. Pułku Imperialnych Myśliwców, czy 
raczej ożenić się i wychować gromadkę głośnych, wesołych falconiątek na farmie wilgoci na Tatooine ;) ? 
FLC: Ech, sam sobie zadaję wciąż to pytanie. Wiele osób mówi mi, że w tym wieku powinienem już założyć rodzinę, ale 
ja cieszę się, że jestem wciąż młody duchem i mogę pozwolić sobie na różne fantazje, nie będąc jeszcze dziadkiem :D. 
Byłoby super, gdyby moje przyszłe życie zawodowe było jakoś związane z „Gwiezdnymi Wojnami”. 
OM: O powiązaniu pasji i pracy myśli zapewne większość z nas, ale udaje się to niewielu osobom. Dlatego też 
szczerze Ci tego życzymy – pracy w polskim, nie istniejącym jeszcze, oddziale LucasFilm, zajmującym się 
grafiką 3D na potrzeby filmów animowanych z serii „Star Wars”. ☺ 
 Na koniec  chciałbym Ci zadać pytanie, które nurtuje mnie od początku naszej znajomości: jak to się stało, 
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Piotrze, że nosisz nickname „Falcon” – czy Twoja ksywka ma bezpośredni związek ze statkiem Hana Solo  
– Sokołem Millenium (basic: ‘Millenium Falcon’) – czy raczej z przedstawicielem ptasiej rodziny drapieżników 
(w języku angielskim)? 
FLC: Może niektórych rozczaruję, ale mój nick wziął się z mojego zamiłowania do symulatorów lotniczych. Grając 
jeszcze na Amidze 500 w „Gunship’a 2000” miałem pilota o takiej ksywce – wiadomo – musiało to być coś związanego 
z ptakami. Początkowo używałem jej jedynie w grach, ale później przeniosło się to do realnego życia. Zresztą – jestem 
trochę podobny do sokoła – ten haczykowaty nos :P 
 W międzyczasie powstały różne odmiany mojego nicka, np: Falconetti, Don Falcone, czy zastrzeżone dla 
wybranych Flacon :D (albo skrót FLC – przyp. red. ;) ) 
OM: No, no – bardzo ciekawe. Już na sam koniec chciałbym Cię bardzo przeprosić, że podobno „zerwałem 
z Ciebie ostatnie pokrywy prywatności”. Fault_Fett zasugerowała, że chyba za bardzo zaingerowałem w Twoje 
życie prywatne, ale mam nadzieję, że odpowiadając na moje pytania nie czułeś się przyparty do muru. 
 Dziękujemy Ci za wywiad i życzymy udanego okresu vice-prezesury. Myślę, że Twój artystyczny 
i organizatorski zmysł wyjdzie na dobre naszemu Stowarzyszeniu i imprezom przez nas przygotowywanym. 
Prócz tego, życzymy połamania języka na obronie Pracy Dyplomowej oraz znalezienia intratnego, dobrze 
płatnego zajęcia, spełniającego Twoje oczekiwania. No i oczywiście – oczekujemy na współpracę. 

W imieniu redakcji OM, Falcon był nękany pytaniami przez JW 

Poniżej prezentujemy kilka fotek z ostatnich prac Falocna i Fault_Fett, których celem było stworzenie elementów 
dekoracyjnych na potrzeby konwentu CorusCon 2005. Na konwencie będziecie mogli podziwiać końcowe efekty pracy, 
tymczasem na tych zdjęciach uwidoczniony został warsztat pracy (urządzenie do formowania próżniowego  
– vacuforming machine) i pośrednie efekty w nim uzyskane. 
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W związku z zarejestrowaniem naszej organizacji jako stowarzyszenia zwykłego, prezentujemy poniżej pełną, 
ostateczną wersję Statusu – Regulaminu. Przypominam, że są w nim zawarte dodatkowe przepisy obowiązujące 
w Outlanderze, wynikające ze specyfiki naszego stowarzyszenia. Zgodnie z punktem 4 niniejszego regulaminu 
Outlander i jego członkowie podlegają przepisom wynikającym z „Prawa o stowarzyszeniach” *. Nadmieniam ponadto, 
że regulamin ma być znany „na pamięć” – prezes Yako zapowiedział doraźne egzaminy sprawdzające naszą znajomość 
punktów statutu na wyrywki. ☺ 

JW 
* „Prawo o stowarzyszeniach”: http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU19890200104&type=3&name=D19890104Lj.pdf  

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Outlander”, w dalszych 
postanowieniach regulaminu zwane Stowarzyszeniem.  

2. Stowarzyszenie jest organizacją osób fizycznych, 
zawiązanym w celu propagowania ruchów fanowskich 
związanych ze światem „Gwiezdnych Wojen”.  

3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Terenem 
działania jest Rzeczpospolita Polska.  

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo 
o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego regulaminu.  

5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej 
członków. 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

6. Celami dodatkowymi Stowarzyszenia są: poprawa 
komunikacji między polskimi fanami Gwiezdnych Wojen 
i propagowanie popularności świata Gwiezdnych Wojen. 

7. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  
a. organizację spotkań fanów z Warszawy i okolic 
b. pokazy prac fanów „Gwiezdnych Wojen”, 
c. organizację imprez ogólnopolskich, 
d. organizację spotkań, paneli, warsztatów, prelekcji 

o różnym zasięgu terytorialnym, 
e. stworzenie forów wymiany poglądów, 
f. inne. 

Rozdział III 
Członkowie – prawa i obowiązki 

8. Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne. 
9. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba 

fizyczna, która:  
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,  
b. przedstawi pisemną pozytywną opinię dwóch członków 

Stowarzyszenia. 
10. Zarząd może odmówić przyjęcia kandydata w poczet 

przedstawiając zainteresowanemu pisemne uzasadnienie 
swojej decyzji w terminie 7 dni od daty złożenia deklaracji 
członkowskiej.  

11. Członkowie mają prawo:  
a. korzystać z dorobku i wszelkich form działalności 

Stowarzyszenia,  
b. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach 

organizowanych przez Stowarzyszenie,  
c. zgłaszać wnioski dotyczące działalności 

Stowarzyszenia, 
d. reprezentować Stowarzyszenie na krajowych 

i zagranicznych spotkaniach za zgodą zarządu 
Stowarzyszenia.  

12. Członkowie mają obowiązek:  
a. czynnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia 

i w jego pracy, 
b. przestrzegać postanowień regulaminu i uchwał władz  

Stowarzyszenia, 
c. regularnie opłacać składki członkowskie. 

13. Utrata członkostwa następuje na skutek:  
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
b. wykluczenia przez Zarząd: 

• z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania 
uchwał władz Stowarzyszenia; o wykluczeniu 
decyduje Zarząd, 

• z powodu notorycznego braku uczestnictwa 
w pracach Stowarzyszenia, 

• z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,  
• na pisemny wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego 
wyroku sądu,  

d. śmierci członka. 
Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 
14. Władzę Stowarzyszenia stanowi zarząd w którego skład 

wchodzi trzech założycieli. Na czele zarządu stoi Prezes, 
który jest przedstawicielem reprezentującym 
Stowarzyszenie. 

15. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością 
Stowarzyszenia. 

16. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 
zwołuje Prezes.  

17. Do kompetencji Zarządu należą:  
a. realizacja celów Stowarzyszenia,  
b. sporządzanie planów pracy i budżetu,  
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  
d. przyjmowanie i skreślanie członków, 
e. piecza nad majątkiem Stowarzyszenia. 

Rozdział V 
Majątek i Fundusze 

18. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek 
członkowskich. 

19. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  

20. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania 
majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.  

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

21. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia. 

22. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia. 

23. Likwidacja Stowarzyszenia winna być zakończona w ciągu 
roku od dnia jej zarządzenia.  

24. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie 
zastosowanie mają przepisy ustawy „Prawo 
o Stowarzyszeniach”. 

Niniejszy regulamin uchwalono dnia 22.09.2005. w Warszawie. 
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W poprzednim numerze przedstawiliśmy Drogim Czytelnikom „Czarne Słońce” – Kielecki Fanklub Gwiezdnych 
Wojen. Dziś nadszedł czas na kolejną formację z logo „Star Wars” w nazwie, a mianowicie 

Bydgoski Fanklub Star Wars (BFSW). 
Ten dość młody ‘organizm’ rozrasta się bardzo szybko – i podobnie jak organizacje na Śląsku, skupia się nie tylko 

na gronie fanów z jednego miasta – w tym wypadku Bydgoszczy – ale swoim zasięgiem obejmuje znaczną część Kujaw. 
To wielkie wyzwanie – prowadzenie działalności na tak rozległym terenie. Nie będę się tu może rozwodził nad 
problemami natury organizacyjnej, przejdę za to do konkretów. Zamiast dywagować nad fanklubem z naszego punktu 
widzenia postanowiliśmy przedstawić Wam wywiad przeprowadzony przez Fault_Fett (Rękę Imperialnego „Outlander 
Magazin” ☺) z członkami BFSW. Ta forma prezentacji lokalnych stowarzyszeń wydaje się nam bardziej wiarygodna. 

JW 

Outlander Magazin: Jak długo istnieje Wasz Fanklub – od kiedy odbywają się Spotkania? 
Bydgoski Fanklub Star Wars: Nasz fanklub istnieje od roku 2004. Za oficjalną datę zapoczątkowania działalności klubu 
uznajemy datę pierwszego bydgoskiego spotkania – 17.04.2004. 
OM:  Jak się spotkaliście – jak Spotkania wyglądały początkowo i co się w ich organizacji zmieniło? 
BFSW:  Historia Bydgoskiego Fanklubu Star Wars nierozerwalnie wiąże się z forum HoloNet.Pl. Właśnie tam 
rozpoczęła się przygoda grupki młodych bydgoskich fanów SW, dzięki której poznali się oni osobiście i wspólnie zaczęli 
rozwijać swoją pasję. Wraz z regionalizacją forum, zaczęły powstawać grupki lokalnych fanów, którzy zaczęli 
organizować swoje własne spotkania, zacieśniać znajomości i rozwijać je poza internetową tożsamość. Jedną 
z najprężniej działających grup lokalnych byli właśnie bydgoszczanie. Nie minęło dużo czasu, zanim fani z Bydgoszczy 
ustalili wspólnie termin pierwszego spotkania. Miało to miejsce na historycznym topicu*, który do dziś jest potężnym 
świadectwem działalności fanklubu, zresztą nadal działa i omawiamy w nim nasze najważniejsze sprawy. Od tamtej pory 
spotykamy się, aby omówić wspólne sprawy, zaprezentować swoje zbiory gwiezdno-wojennych gadżetów, snuć 
rozmaite plany organizacyjne. Często również spotykamy się nieoficjalnie, spędzamy ze sobą czas, zajmujemy się 
„Gwiezdnymi Wojnami” zarówno w domowym zaciszu, jak i we wspólnym gronie. Niektórzy z nas z powodzeniem 
zajmują się własną twórczością, powiązaną z „Gwiezdnymi Wojnami”, czym dzielą się z pozostałymi na spotkaniach. 
Do dziś wygląda to podobnie, choć od jakiegoś czasu planujemy wprowadzić nieco porządku w strukturze 
organizacyjnej, z racji ciągłego powiększania się ilości klubowiczów. 
OM:  Gdzie się spotykaliście wcześniej a gdzie spotykacie się obecnie? Jak wyglądają Spotkania – co 
robicie? O czym rozmawiacie? 
BFSW:  Początkowo spotykaliśmy się w klubie „Barka Manta”. W wakacje tego roku z racji dobrych warunków 
pogodowych przenieśliśmy się w plenery Wyspy Młyńskiej, na której znajduje się działający latem ogródek. Teraz, 
jesienią, przenieśliśmy się w nowe miejsce – klub „Pod Pegazem”. Jest to miłe, spokojne miejsce, gdzie możemy 
porozmawiać swobodnie na wszelkie interesujące nas tematy, a oprócz tego zagrać np. w szachy, piłkarzyki lub rzutki. 
Jeśli chodzi o sam przebieg spotkań, to wygląda to dokładnie tak, jak opisaliśmy przy poprzednim pytaniu. Warto też 
dodać, że planujemy wprowadzić nieco zmieniony porządek spotkań, zakładający obecność moderowanej dyskusji na 
czysto gwiezdno-wojenne tematy, a także mniej oficjalną i swobodniejszą drugą część. 
OM:  Czy zamierzacie zarejestrować się prawnie jako Stowarzyszenie? – Jeśli tak, to czemu się 
zdecydowaliście na ten krok i co w związku z tym zamierzacie zyskać? 
BFSW:  Plany rejestracji jako stowarzyszenie pojawiają się u nas od dawna. Chcielibyśmy, aby rejestracja ułatwiła nam 
oficjalne kontakty, dzięki czemu powiększyłyby się znacznie nasze możliwości organizacyjne. Wiemy jednak, że 
wiązałoby się to z wieloma trudami. Zanim poweźmiemy konkretne kroki w kierunku rejestracji, chcemy doprowadzić do 
końca jeszcze kilka naszych wewnętrznych spraw i planów. 
OM:  Czy macie jakąś nazwę? Jeśli tak – to czemu taka, a nie inna? 
BFSW:  W sumie naszą nazwą jest po prostu Bydgoski Fanklub Star Wars, czyli BFSW Pojawiały się już różne 
propozycje nadania imienia którejś z postaci filmowej, ale ponieważ najlepszy bohater, wręcz stworzony do tego celu  
– Wuher – już patronował Poznańskiemu Fan klubowi, zarzuciliśmy te próby. 
OM:  Ilu fanów spotyka się pod egidą Bydgoskich Spotkań? Czy tylko z Bydgoszczy? Jak dołączają do Was 
nowe osoby i czy w Bydgoszczy jest dużo Fanów Star Wars? Jak temat Waszych zainteresowań odbierany jest 
przez osoby / instytucje, z którymi nawiązujecie współpracę w celu organizacji imprez czy uzyskania pomocy 
w działalności? 
BFSW:  W chwili obecnej fanklub zrzesza ponad 20 osób, nie licząc gości, którzy pojawiali się na kilku spotkaniach, ale 
nie dołączyli do nas oficjalnie na stałe. Oczywiście, nie zamykamy się tylko w towarzystwie bydgoszczan – na niejednym 
spotkaniu gościliśmy już fanów z Torunia, Grudziądza, Świecia, a przy okazji wyjazdów oraz zlotu na Wyspie Młyńskiej 
integrowaliśmy   się   z   miłośnikami  Sagi,   pochodzącymi   z   innych   części  kraju.  Może   do  nas   dołączyć   każdy,  

* Holonet: http://www.holonet.pl/viewtopic.php?t=718 
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najzwyczajniej w świecie przychodząc na jedno z oficjalnych spotkań. Jeśli nowa osoba będzie się aktywnie udzielać 
w sprawach fanklubu oraz pojawi się na minimum trzech spotkaniach, staje się członkiem fanklubu. Większość z nas 
dowiaduje się o spotkaniach z internetu – głównie dzięki Holonetowi, na którym działamy najaktywniej. Nasze grono 
powiększa się ustawicznie i co jakiś czas spotykamy na swojej drodze nowych miłośników SW. Sami się dziwimy, że 
w naszym mieście jest ich aż tylu, choć to jeszcze nie są te rzesze, które marzą się każdemu fanowi. Ci, z którymi 
nawiązujemy współpracę podchodzą do nas i naszych zainteresowań jak najbardziej życzliwie i często wyciągają do nas 
pomocną dłoń, dzięki czemu możliwe są takie akcje, jak np. sierpniowy zlot na Wyspie Młyńskiej. 
OM:  Jakie są Wasze zainteresowania poza SW? Co robicie prywatnie (chodzi o studia, szkołę, pracę  
– ogólnie – jak to się przekrojowo prezentuje)? 
BFSW:  Poza SW nasze zainteresowania są rozległe. Trudno je określić jednym zdaniem – najważniejsze jest, że 
wspólnym mianownikiem jest dla nas zainteresowanie Gwiezdną Sagą. Podobnie sprawa wygląda z wiekiem, 
wykształceniem, czy też przekonaniami wyznaniowymi, politycznymi, etc. Są wśród nas zarówno fani, którzy pamiętają 
czasy, gdy Gwiezdna Saga pojawiała się na ekranach Polskich kin, jak i ci, dla których przygoda ze SW zaczęła się wraz 
z Edycją Specjalną z 1997 roku a nawet z premierą nowej trylogii w latach 1999–2005. Mamy czterech gimnazjalistów, 
siedmiu uczniów liceum, 1 ucznia technikum sześciu studentów (a także dwóch wiecznych studentów), a pięciu z nas 
zajmuje się na co dzień zarabianiem pieniążków własną pracą. Jak widać, pełen przekrój. 
OM:  Czym możecie pochwalić się jako Fandom? Jakie są Wasze plany na przyszłość? 
BFSW:  Do tej pory zorganizowaliśmy cztery bydgoskie meetingi filmowe (każdy, kto w nich uczestniczył przyznaje, że 
stawały się one coraz lepsze.), I Bydgoski Zlot Fanów Star Wars, który odbył się w sierpniu 2005 na Wyspie Młyńskiej, 
oraz wyjechaliśmy wspólnie na największą premierę „Zemsty Sithów” do Poznania – to bodaj najważniejsze wydarzenie, 
a ci, którzy tam byli, do tej pory nie mogą zapomnieć owego dnia i atmosfery, która tam panowała. Był to kolejny kamień 
milowy, który umocnił naszą wspólną znajomość, a także okazja do tego, by zaprezentować się szerszej grupie fanów 
spoza granic naszego miasta. Z niedawnych osiągnięć – ruszyła nasz oficjalna strona internetowa: 
http://www.bfsw.for.pl/. Na razie nie jest zbyt pojemna, ale z czasem na pewno stanie się naszą twardą bazą 
w Internecie. Wszystkich zainteresowanych oczywiście na nią zapraszamy. Jeśli chodzi o przyszłe plany – wolimy ich nie 
zdradzać, po części, aby nie zapeszać, a także żeby nie budzić niepotrzebnych emocji. Na pewno planujemy dalszy 
sukcesywny rozwój i niejedno niezapomniane wydarzenie. 
OM:  Jak oceniacie rozwój i poziom innych lokalnych Fandomów w Polsce (w tym – po bezpośredniej 
konfrontacji – Fandomu W-wa ;) ? 
BFSW:  Wszelkie lokalne inicjatywy fanów SW niezmiernie nas cieszą. Dobrze jest patrzeć, jak fani zrzeszają się, 
zwłaszcza, że wiemy, czym to smakuje Z nadzieją wypatrujemy też możliwości współpracy, wspólnych inicjatyw 
i wszelkiego rodzaju integracji. Cieszy nas, że w ostatnich latach tak bujnie rozwija się fandom, nie tylko u nas, ale także 
w takich miastach, jak Gorzów, Kielce (dzięki za zorganizowanie zlotu, na który Bydgoszcz się stawiła), Bielsko-Biała, 
Lublin, czy też, rzecz jasna, Warszawa. Ci ostatni, po niejednej już konfrontacji, są nam najbardziej znajomi, czekamy 
teraz na dalsze możliwości poznania fanów z innych ośrodków. Dobrą ku temu okazją będzie, mamy nadzieje, 
CorusCon, na który wybiera się kilku z nas. 

W imieniu OM wywiad przeprowadziła FF 

Spotkanie Bydgoskiego Fanklubu Star Wars [ŹRÓDŁO: – fotki pochodzą ze strony BFSW:  http://www.bfsw.for.pl/] 
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W dzisiejszym numerze „Outlander Magazin” w „Raporcie Mynocka” prezentujemy już drugi raport z kolejnej 
„tajnej misji najlepszego (naszego) agenta imperialnego wywiadu” – „Ręki Imperatora” Fault_Fett. Raport dotyczy 
bezprawnego grupowania się, stowarzyszania się, jednoczenia i kolaborowania rebelianckich zwolenników z rejonów 
znanej części Galaktyki, które miało miejsce na Kalabrze. 

To wszystko oczywiście tylko imperialna propaganda. „Raport Mynocka” relacjonuje wydarzenia, które miały 
miejsce na letnim pikniku fanów „Gwiezdnych Wojen” w Bydgoszczy. 

JW 

Nie tak znów dawno temu, w Galaktyce znanej nam wszystkim doskonale, prężnie działająca grupa Fanów SW 
z pięknego miasta Bydgoszcz zdobyła się na desperacki krok i zaprosiła do siebie Fanów z innych części Polski. 
Co z tego wynikło przekonacie się czytając niniejszy Raport… 

Wesoła brygadka żądna wrażeń i zwiedzania pięknej naszej Polski całej – delegacja z Wa-wy w squadzie 
(tym razem) Mefi, Dante, Chimpo und FaultFett zebrała się słonecznego dnia 27-go sierpnia A. D. 2005 na dworcu 
Centralnym w W-wie. Nauczeni doświadczeniem przygotowaliśmy się do opanowania ‘pierwszego lepszego’ (w zasadzie 
to ‘ostatniego i najlepszego’ ;)) wagonu oraz eksterminacji potencjalnych współpasażerów. O dziwo – sztuczka udała się 
znakomicie i już po chwili rozkoszowaliśmy się komfortowym przedziałem kl 2 pociągu relacji W-wa – coś-tam, niestety 
przy współpasażeryzmie dwóch osób postronnych, które jednak doznawszy zgubnego wpływu naszej głupawki szybko 
i przy pierwszej nadarzającej się okazji opuściły wesoły przedział. Podróż upłynęła nam błyskawicznie – przy 
tradycyjnych starwarsowych (i niestarwarsowych) rozmowach, grze w ‘pomidora’, głupich i mądrych pomysłach 
i kontemplowaniu widoków zaokiennych. W miarę zbliżania się do punktu docelowego udoskonalaliśmy szatański plan 
zaskoczenia naszych gospodarzy programem artystycznym pt. ‘Pijani Bastionowicze wysiadają z pociągu’. Jednakowoż 
wbrew planom i że my w gruncie rzeczy porządne Misie jesteśmy ☺ powitaliśmy Bydgoszcz z pełną powagą 
i szacunkiem, zaś Bydgoszcz powitała nas chlebem i solą ☺. Po krótkiej wycieczce, urozmaiconej prelekcją na temat 
udziału procentowego pomników w zabudowie miasta, dotarliśmy do punktu zbornego, mianowicie knajpki na Wyspie 
Młyńskiej. Trzeba przyznać, że lokal przygotowany był na inwazję Fanów wzorowo – niniejszym oddaję bydgoszczanom 
sprawiedliwość, iż do Zlotu przygotowali się zaiste godnie – poczynając od plakatów rozwieszonych na mieście, 
przez pokaz FanFilmów, na imponującej ‘wystuffce’ kończąc. A było co podziwiać, oj – było… Tu ukłon, gratzy i rispekt  
– znając realia Spotkań Warszawskich, to nasi Fani raczej baliby się udostępnić swój stuff nawet we własnym gronie :P 
– a co dopiero mówić o wystawieniu go na widok publiczny. Książek, albumów, figurek i innych gadżetów była cała 
masa, odpowiednio różnorodna – nie brakowało ani własnoręcznie wykonanych mieczy świetlnych, ani robiących 
wrażenie modeli z papieru, ani rewelacyjnych prac Longa, ani też kuriozalnych rarytasów pokroju gumowej maski Maula. 
Całość artystycznie rozłożono na stołach, zaś gromadka, która akurat nie była zajęta instalacją sprzętu do wyświetlania 
FanFilmów udała się do wodopoju – razem z naszą ekipą, skuszoną reklamami lokalnego rarytasu – Kujawiaka 
mianowicie :D Tu nastąpiło małe zamieszanie związane z nalewakami – ktoś najwidoczniej chciał nas wprowadzić 
w błąd i podtruć jakimś trunkiem mętnego pochodzenia i wyglądu :> Jednak sprawa została bardzo szybko wyjaśniona 
i już po chwili wszyscy z uśmiechem na ustach mogli raczyć się KJ w wersji oryginalnej i niepowtarzalnej ;) 

Ku uciesze bydgoszczan – i jako rekompensata nikłego udziału gości spoza Bydzi (prócz ekipy Wa-wa nikt się nie 
pofatygował, bo większość zasłoniła się koniecznością nauki do tzw. Kampanii Wrześniowej ;)) – zaczęli pojawiać się 
pierwsi Fani – i tu trzeba nadmienić, że przedział wiekowy był spory – przybyły całe pokolenia Fanów – zarówno ci starsi, 
jak i maluchy wyposażone w miecze świetlne oraz odziane w stroje padawanów. Oczywiście wszystko zostało 
odpowiednio udokumentowane przez naszych fotoreporterów ☺ W międzyczasie rozpoczął się pokaz FanFilmów 
– dominowały produkcje fanowskie znane w większości, acz część osób spoza Fandomu bydgoskiego miała okazję 
zapoznać się z pewnego, hm… sortu produkcją bydgoską – zajawką Fandomową ☺ Czas płynął miło na rozmowach na 
tematy związane z SW, sprezentowaliśmy bydgoszczanom kilka egzemplarzy drugiego numeru naszej gazetki, 
odwiedziliśmy dwukrotnie pobliskie jadłodajnie – raz w celu degustacji miejscowego rarytasu (nie dane było mi 
uczestniczyć w owej wyprawie, więc nie wypowiem się na temat jej przebiegu), czyli kebabu Bydgoskiego (tak, tak – to 
lokalna bydgoska potrawa :P) i ponownie w celu zapoznania się z kunsztem kuchni włoskiej serwowanej w pobliskiej 
(eee, nom, hm, wcale nie takiej pobliskiej :P) pizzerii, gdzie podstępem wmuszono we mnie kawałek Margherity :P Po 
powrocie na miejsce Spędu kontynuowaliśmy dyskusję i degustację, próbując jednocześnie zagrać w starwarsową 
wersję ‘Państw Miast’, którą z wyboru i niejako za karę dane mi było moderować. Okazało się, że różnice zdań 
w licznych kwestiach klasyfikacji są tak duże, że nie sposób ich przekrzyczeć – takim to sposobem rozgrywka 
przerodziła się w zaciętą dyskusję, więc daliśmy sobie siana – ponoć któraś z grup zdobyła przewagę punktową nad 
resztą – ponoć nawet ktoś punktację ową podliczył, acz wyniki zaginęły w mrokach bydgoskiej nocy, podobnie jak część 
uczestników Spotkania, którzy znużeni poczęli rozchodzić się w celu spoczynku po tym pełnym emocji dniu… 
Sadystyczna Ekipa z Warszawy nie zamierzała jednak poddać się tak łatwo i w ramach kolejnej przygotowanej dla 
bydgoszczan tortury poczęła dręczyć nieliczną gromadkę pytaniami tyleż podchwytliwymi, co enigmatycznymi – które to 
w formie wywiadu, rozpoczętego w godzinach mocno późnych (nadal w fazie obróbki cenzorsko-deszyfracyjnej) 
i w połączeniu z  nieco  jaśniejszymi  odpowiedziami  wymienionymi  drogą  elektroniczną  prezentujemy  również  w tym 
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numerze ‘Outlander  Magazin’. Jako, że w międzyczasie  zamknięto nam  wodopój, ale zezwolono pobłażliwie na dalszą 
okupację wiaty (której to architektura – jak i innych bydgoskich zabudowań – wzbudziła w godzinach mocno porannych 
niewyjaśnione i niezdrowe zainteresowanie FF…), nieco zmęczona, acz nadal w szampańskich nastrojach gromadka 
udała się na zwiad do pobliskiego sklepu… eee… spożywczego :P celem nabycia zestawu ułatwiającego przetrwanie 
chłodnej sierpniowej nocy w plenerku. Tak to, na rozmowach toczących się wokół tematów fandomowo-starwarsowych 
zastał nas mglisty poranek. Jako że było dość… późno? wcześnie? – zależy, jak na to patrzeć ;) – część ekipy w-wskiej 
udała się w kierunku dworca celem złapania transportu do naszej pięknej Stolicy, zaś resztki ekipy bydgoskiej w składzie 
Anakin, Ragnus, Rajourney & Long (jeśli kogoś pominęłam, to proszę o wybaczenie) dotrzymawszy towarzystwa FF, 
która postanowiła udać się w kierunku odwrotnym niż W-wa, rozeszła się do swoich domostw. Niżej podpisana FF 
ruszyła… ale to już zupełnie inna historia ;) 

Podsumowując pokrótce Zlot – było niezwykle sympatycznie – szkoda tylko, że ekipa z innych części Polski nie 
dopisała!  Miejmy nadzieję, że kolejna okazja do spotkania się Fanów z różnych miast  – czyli CorusCon – zgromadzi 
brać starwarsową w większym gronie – czego sobie i Wam życzy 

FF, która jeździła koleją ;) 
Raport popełniła FF 

 
Spotkanie na szczycie, czyli 

Chleb & Sól dla warszawiaków Jedi Force Speed Ekipa z Warszawy 

 
Wystawka 1 …2… & wystawka 3 Ostatnie dni Nightmare'a 

 

Młody Jedi przy wystawce Przebierańcy są wśród nas! Niejeden duel odbył się tej nocy 
na Wyspie 

 

ŹRÓDŁO – fotki z opisem pochodzą ze strony BFSW (raport ze zlotu): http://www.bfsw.for.pl/ 
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Stwierdzenie, iż 'Cienie Imperium' autorstwa Steve'a Perry'ego to 
w kanonie Lektury Obowiązkowej Fana Star Wars pozycja arcyciekawa i godna 
polecenia brzmi może mało przekonująco i trąci nieco banałem, acz jeśli chcecie 
przekonać się, że określenie książki takim właśnie mianem jest jak najbardziej 
i pod każdym względem uzasadnione, zapraszam do lektury niniejszej recenzji. 

Pozycję tę można uznać za główną składową zjawiska, jakim jest cykl 
tematycznie nawiązujący do wydarzeń rozgrywających się niemal bezpośrednio 
po Epizodzie V – 'Imperium Kontratakuje' i skoncentrowanych wokół prób 
przechwycenia Hana Solo z rąk Boby Fetta. 

Steve Perry – znany m. in. z nowelizacji filmów, takich jak 'Men in Black' 
czy 'Maska' u przeciętnego polskiego czytelnika nie wzbudzi raczej odruchowych 
skojarzeń z konkretnymi tytułami, chyba, że… no właśnie – chyba, że mamy do 
czynienia z fanem Star Wars. 

Majstersztyczek, jaki stanowią 'Cienie…' zapada w pamięć każdemu, kto 
choć raz miał styczność z tą lekturą i czaruje już od pierwszych stron – co jest 
tak ważne, bo w większości przypadków przesądza o wyrobieniu zdania 
czytelnika o danej pozycji i wciągnięciu go w jej klimat. W tym konkretnym 
przypadku nie mam wątpliwości, że wiele osób podzieli moje zdanie – zarówno 
prolog jak i początek pierwszego rozdziału mile zaskakują – opisują bowiem 
wydarzenia znane nam z Epizodu V, wprowadzając tym samym czytelnika 
znakomicie w klimat Trylogii Lucasa i wciągając w znane z filmu realia. Barwny 
język – tu ukłon w stronę pana Kotarskiego, który świetnie przetłumaczył książkę 
na nasz język – nie brak przekleństw, barwnych epitetów czy trafnych porównań 
– pod tym względem książka stanowi prawdziwą perełkę – niestety – jest nią 
również w ujęciu  literówek i błędów iście 'chochlikowo – drukarskich' czy 
kuriozalnych  przeinaczeń – niemal na każdej  stronie  kwitnie  jakiś 'kwiatek'. Co 

się tyczy zgodności z nieoficjalnym kanonem tłumaczeń SW, to bardziej ortodoksyjni fani czepią się zapewne 'Chmurnego 
Miasta'' czy przydomku Xizora – 'Ciemny Książę'. Mój ulubiony bug stanowi zaś powtarzający się dwukrotnie Koth Melon oraz 
Luke, sentymentalnie wspominający zabite na Tatooine wampy :D 

Na uwagę zasługuje na pewno sposób wykreowania (może raczej odtworzenia – wszak mamy do czynienia z opisem 
osób występujących w częściach filmowych) postaci – Perry świetnie oddaje charakter każdego ze znanych nam bohaterów, 
wkładając w usta postaci kwestie, jakie śmiało mogłyby znaleźć się na liście dialogowej filmu, jeśli tylko papcio Lucas pokusiłby 
się o ekranizację powieści – Luke jest nieco narwany i entuzjastycznie idealistyczny, Leia – rozważna, jak i stanowcza – zaś jej 
rozterki w kwestii uczuć żywionych w stosunku do Hana nie podjeżdżają harlequinowatością. Lando jest – ah! – uroczo 
zawadiacki, zaś nowo wprowadzona postać najemnika Dasha Rendara może w czytelniku wzbudzić jedynie skrajne uczucia   
– pierwsza wypowiadana przez niego kwestia determinuje naszą w stosunku do niego sympatię bądź nienawiść. 

Wartka akcja przenosi nas od intryg Xizora, poprzez subtelną rozgrywkę między galaktycznymi szychami – rzeczonym 
falleeńskim księciem, Lordem Vaderem a Palpatine'em, do kosmicznej tułaczki Rebeliantów w pogoni za Bobą. Jesteśmy też 
świadkami zmagań Luke'a z prześladowcami na Tatooine, próby usidlenia księżniczki Organy przez szefa Czarnego Słońca, 
przeprawy ekipy ratunkowej naszych Rebeli do Pałacu Xizora, zaś amatorzy walk w przestrzeni kosmicznej i pościgów również 
znajdą coś dla siebie – książkę czyta się jednym tchem i z przyjemnością do niej powraca – tym bardziej, że karty powieści 
stanowią prawdziwą kopalnię szczegółów w postaci nawiązań do świata Star Wars – każdy, kogo interesują niuanse pokroju 
obróbki kulinarnej moonglowa czy szczegóły techniczne kreacji projektantów mody na Coruscant będzie miał podczas lektury 
prawdziwą ucztę. 

Osobiście, w celu wzbogacenia doznań, polecam lekturę książki przy dźwiękach soundtracku SotE (recenzja 
w numerze) – wrażenie jest piorunujące – momentami miałam uczucie, iż oglądam kolejny epizod Sagi – każdy, kto potrafi się 
odpowiednio wczuć i dysponuje sporą dozą wyobraźni, może oczyma wyobraźni ujrzeć Leię przebudzoną z koszmarnego 
sennego wspomnienia o zatapianiu Hana w karbonicie, zobaczyć zabójczo uroczą replikantkę Guri w akcji czy poczuć 
niepowtarzalną atmosferę kanałów prowadzących do pałacu Xizora ;) 

Mimo entej już z rzędu lektury pozycji, nieodmiennie odczuwam fascynację porównywalną jedynie z odbiorem Starej 
Trylogii ☺ śledzenie perypetii bohaterów wywołuje to salwy śmiechu (genialna scena pilotażu Sokoła przez parę droidów), 
to dreszcz emocji (walka Guri z Luke'iem – perfekcyjnie wprost zbudowane napięcie ostatnich chwil Pałacu Xizora). 

W celu uzyskania pewnego dystansu i nabrania dozy obiektywizmu potrzebnego do podsumowania tejże pozycji 
zasięgnęłam języka u paru znajomych Fanów Sagi, acz udało mi się również podstępnie podrzucić ją do lektury paru osobom 
raczej luźno związanym ze światkiem Fanów. Po wysłuchaniu opinii z pełną satysfakcją mogę jako podsumowanie książki 
sparafrazować pewne – skądinąd znane stwierdzenie: George Lucas chciałby, żebyś przeczytał 'Cienie Imperium'! :D 

FF 
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Dzisiejsza odsłona 'magicznych obrazków' stanowi składową przedsięwzięcia 
o nazwie 'Cienie Imperium' ('Shadows of the Empire') i funkcjonuje w kanonie SW 
obok gry, książki oraz serii figurek i kart TOPPS, wraz ze ścieżką dźwiękową 
stanowiącymi uzupełnienie luki czasowej między epizodami V a VI. 

Prawa do publikacji, która ukazała się nakładem Dark Horse w roku 1997, 
wykupił u nas Egmont, udostępniając polskiemu czytelnikowi historię w przekładzie 
Maćka Drewnowskiego cztery lata później pod szyldem Klubu Świata Komiksu. 
Samemu tłumaczeniu brakuje momentami pewnej 'lekkości', acz większych bugów 
czy kwiatków brak. Wydanie od strony technicznej prezentuje się solidnie 
– porządny papier, sztywna (jak na komiks) okładka i szycie gwarantują, że po 
parokrotnym przeczytaniu zeszyt nie rozsypie się nam w trakcie lektury. 
Momentami kadry są nieco rozmyte (szczególnie na początku), ale nie wiem, czy 
jest to wadą jedynie wersji polskiej, bo oryginalne wydanie przeglądałam dość 
przelotnie. Zeszyt wydany został w Polsce jako całość, tj liczy 150 stron – można to 
uznać za duży plus, szczególnie wśród powszechnie serwowanej nam przez 
rodzime wydawnictwa 'mizerii'. 

Autorem scenariusza jest znany i lubiany pan Wagner, zaś barwne plansze 
możemy podziwiać dzięki teamowi Kilian Plunkett & John Nadeau. Rysunki tchu 
w piersiach raczej nie zapierają, zaś momentami potrzeba nawet chwili, 
by rozpoznać osobę w okienku… no, może ciut przesadzam, ale Leia jakaś mało 
'leiowata'  i o  zmiennej   aparycji,  Guri  cokolwiek   skośnooka,  Xizor  (szczególnie 
w wersji rumianej od feromonów) kojarzy się uparcie z Nosferatu w wykonaniu Kinski'ego, zaś jak już się czepiać na 
całego, to 4 sure enigmatycznego wyglądu Bantha Skull na naramienniku Boby. 

Poza tym pan Fett prezentuje się jak zawsze godnie, agent Jix iście po twardzielsku wypina muskulaturę nagiej 
klaty, takowoż przystojniak Dash Rendar dumnie obnosi trzydniowy zarost. Do przedstawicieli obcych ras, droidów 
i osób występujących w zbrojach czy maskach przyczepić się nie sposób, bo szczegóły techniczne są przedstawione 
dobrze (a na to, że Spiker w fioletowo-kolczastej zbroi wywołuje u mnie skojarzenia z filcowymi bohaterami horrorów 
klasy 'Ź', zaś gackouchy Łowca Nagród kojarzy się z Gremlinami nic nie poradzę :P), statki również są odwzorowane 
z detalami i raczej szczegółowo. Poza tym Lando nasuwa mi osobiście mgliste skojarzenia z polskimi podróbami 
Kennerowskich figurek, a Jabba dziwnie żwawy w porównaniu do RotJ'a, ale to już tak po cichutku ;) Najbardziej do 
siebie podobny jest IMO Luke S. :) 

A teraz coś z lekka spoilerowego, czyli krótka prezentacja fabuły: oto wysiłki znanych nam dobrze bohaterów 
koncentrują się wokół próby przechwycenia Hana Solo z rąk Fetta, eskortującego swój łup do Pałacu Jabby. 
Jednocześnie Vader robi co tylko może, by odszukać syna (wątek familijny? ;)), nie pałającego jednak zbytnią chęcią 
ponownego ujrzenia taty, więc zabawa 'w Hutta i myszkę', okraszona pościgami i strzelaniną z udziałem wszelkiej maści 
Łowców, szumowin oraz samego Skywalkera Młodszego (dzielnie wymachującego świeżo skonstruowanym mieczem 
świetlnym) trwa w najlepsze. Książę Xizor – jak na gadzinę przystało – knuje i kombinuje pilnie w celu pomieszania 
szyków swemu głównemu rywalowi w walce o względy Imperatora (swoją drogą, ten ostatni musiał mieć niezły ubaw 
prowadząc nieustanne manipulacje swoimi faworytami), co sprowadza się do posłania za Skywalkerem pościgu 
konkurencji łowczej, mającej udaremnić Lordowi V. odzyskanie syna żywego. Na boku zaś (jako drugą pieczeń przy tym 
samym ogniu… hmm… może raczej deser? ;)) Xizor dokłada wszelkich starań, by uwieść księżniczkę Leię, szukającą 
u Czarnego Słońca pomocy przy wyjaśnieniu zagadki nagłego, powszechnego a niespodziewanego zainteresowania 
Luke'iem. Tu okazuje się jednakowoż, że… ale nie zdradzajmy zbyt wiele. Nadmienię jedynie, iż fabuła odbiega nieco od 
treści książki, powracając i nawiązując do niej jednak w wielu punktach – i pyszny to pomysł – komiks zarówno świetnie 
i z gracją uzupełnia wydarzenia przedstawione w książce, jak i rzuca nowe światło na niektóre z nich. Za punkt 
kulminacyjny można tu uznać scenę rozgrywającą się w prywatnych apartamentach falleeńskiego księcia z udziałem Leii 
i Gł. Vigo, gdzie kwestie dialogowe oraz wydarzenia pokrywają się dokładnie (podobnie jak w przypadku przeprawy 
Luke'a i brygady do Pałacu Xizora). 

Pod lupę fanatyka nawinie się tu parę ciekawostek, np. przedstawiciel rasy Kooda współpracujący z Łowcami, 
czerwone oczy Xizora (kolorek zmienia mu się w każdej z drukowanych publikacji – ale ponoć zmienne ubarwienie 
tęczówek jest cechą charakterystyczną dla rasy falleeńskiej), wdzianko Leii kolorystycznie nie zgadzające się z opisem 
w książce, czy Lord Vader kończący historię przedstawioną w komiksie swą radosną i pełną ufności mantrą 'And 
together we will rule the Galaxy as father and son… :) Zachęcam również do sięgnięcia po inne pozycje nawiązujące do 
tej  historii,  np.  komiks   'Jabba    Tape',    kontynuujący    wątki   dwóch   członków   Gangu    Gizza,  z   których   jeden 
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 – niespodziewanie – okazuje się reprezentantem pewnej humanoidalnej rasy… 
Jakiej – sprawdźcie sami ;) 

Reasumując – 'SotE' to pozycja, którą niewątpliwie warto polecić 
każdemu Fanowi Sagi, chociażby z uwagi na tworzenie pomostu między 
dwoma epizodami i wyjaśnianie pewnych okoliczności zaistniałych w 'Powrocie 
Jedi'. Wątki komiksu wciągają bez reszty, politycznych machinacji brak, 
acz raczej można uznać to za plus a'konto przejrzystości fabuły. Poza tym 
wszystkie ingrediencje występujące w odpowiednich ilościach: strzelaniny, 
pościgi, spiski, intrygi jak i bitwy w kosmosie tworzą bardzo smaczny 
i obowiązkowy wręcz posiłek dla każdego maniaka Star Wars. Tak więc  
– smacznego życzę zarówno tym, którzy z publikacją już mieli do czynienia, jak 
i tym, którzy dopiero szykują się do konsumpcji :) Bon Appetit! ;) 

FF 

 

Znany większości fanów ‘Star 
Wars’ cykl eksploatujący wątki 
poszukiwania Hana Solo i nagonki 
prowadzonej przez galaktyczne szychy – 
Xizora i Vadera – na Luke’a oraz parę 
innych kwestii, cykl zatytułowany 
‘Shadows of the Empire’ przedstawia 
owe wydarzenia z różnych punktów 
widzenia, mniej lub bardziej je w ten 
sposób wyczerpując. Mimo, że gra, 
książka i komiks wchodzące w skład 
cyklu eksploatują go dogłębnie, sporo 
kwestii poruszanych w owych pozycjach 
pozostaje niewyjaśnionych i niedopo-
wiedzianych – co stanowi pole do popisu 
fanowskiej wyobraźni i może być dobrym 
podłożem do twórczości własnej Fanów, 
np fanficów. Zdawałoby się, iż ten ‘cykl’ 
zostaje zamknięty w kręgu wydarzeń 
mających miejsce między ‘tESB’ a ‘RotJ’, 
jednak wydawnictwo Dark Horse 
wraz z autorem książki ‘SotE’ – Steve’em 
Perry’m,  przy udziale  rysowników  Rona 
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Randalla i Toma Simmonsa postanowiło zrobić Fanom niespodziankę i uraczyć 
ich kolejnym smakowitym kąskiem nawiązującym do perypetii znanych nam 
z wyżej wymienionej ‘serii’ bohaterów. Ten kąsek – równie smaczny i trzymający 
poziom, co reszta – nosi tytuł ‘Shadows of the Empire – Evolution’. Czegóż 
zapytacie – dotyczy owa ‘ewolucja’? Po samym tytule trudno się zorientować, 
acz historia nosi go nie bez kozery… 

Wszyscy, którzy mieli do czynienia z książką lub komiksem ‘SotE’ 
pamiętają zapewne doskonale moment zniszczenia skyhooka Xizora i ewakuację 
uczestników wydarzeń poprzedzających wybuch. Co bystrzejsi zwrócili zapewne 
uwagę na motyw z lotniami i zniknięcie jednej z nich z dachu budynku… 
Zapewne domyślacie się już, czyje losy opowiada dzieło Perry’ego? 

Zgadza się – piękna replikantka Guri, której udało się w porę opuścić 
skyhook staje przed koniecznością podjęcia decyzji co do pokierowania swoim 
losem. Otóż panna Guri postanawia wziąć ów los w swoje perfekcyjne rączki 
i udaje się na poszukiwania swego ‘taty’, mianowicie pana Massada Thrumble  
– i to bynajmniej nie w związku z odczuciem nagłej potrzeby integracji rodzinnej, 
choć pobudki, które skłaniają Guri do tych działań noszą znamiona ludzkich 
uczuć – co w przypadku tworu, jakim jest panna replikantka nieco dziwi... Skąd 
takie odruchy? Tego nie wiemy i raczej nie dowiemy się z komiksu. Dowiemy się 
natomiast, że nasza zabójcza blondie pragnie wykasować sobie 
oprogramowanie zabójcy i (w dosłownym tego znaczeniu) dąży po trupach do 
celu – oczywiście, nie jest to proste i na drodze do... eee, powrotu na właściwą 
drogę  ;)  staje Guri  parę przeszkód – w tym  między innymi  siostrzenica Xizora, 

pragnąca przejąć władzę nad resztkami organizacji wujaszka (na które ostrzy sobie zęby również wielu pomniejszych 
bossów Czarnego Słońca), czy znane nam już z książki sympatyczne ;) siostrzyczki Pike. Koniec końców, Guri dopina 
swego – dokonuje się przemiana, w wyniku której jej ‘mordercze’ oprogramowanie zostaje wykasowane. 

W komiksie pojawiają się również – a jakże! – nasi  bohaterscy Rebelianci, grający tu jednak ‘drugie skrzypce’  
– może to i dobrze, bo stanowi pewien ‘powiew świeżości’ i odpoczynek od dużego ich udziału w większości pozycji 
spod znaku Star Wars. 

Sama publikacja cieszy oko czytelnika doskonałą kreską i miłymi kolorkami, zaś fabuła, dialogi i sposób 
przedstawienia wydarzeń trzyma, a nawet wykracza poza wysoki poziom reszty pozycji spod znaku ‘Cieni...’. 

Z ciekawostek – dla nieutulonych 
w żalu po (jak można wywnioskować 
z książki ‘SotE’) spisanym na straty panu 
Rendarze dobra wiadomość – w finale 
komiksu ‘Evolution’ dowiadujemy się, iż 
zdołał on jednak ujść z życiem, ma się 
całkiem dobrze, zaś spotkanie z prze-
programowaną replikancką pięknością 
wydaje się rokować nadzieje na bliższą 
zażyłość między tą dwójką. Krążą słuchy, 
iż... ale może nie zdradzajmy zbyt wiele. 
Każdemu, kto polubił Guri i jest ciekaw, 
jak potoczyły się jej dalsze losy, polecam 
sięgnięcie po ‘Evolution’ – i gwarantuję, 
że nie będzie żałował... :)  

FF 
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Świetlana przyszłość Dasha Rendara zawierała w sobie szanse na 
ukończenie Imperialnej Akademii na Caridzie i – w efekcie – zaszczytną służbę w 
szeregach Imperium. Jednak jako że los lubi płatać figle, naszemu bohaterowi 
nie dane było ukończyć szkolenia – został wydalony z Akademii w konsekwencji 
niefortunnego wypadku, spowodowanego nieumyślnie przez jego brata (w jego 
wyniku zniszczone zostało jedno z ulubionych muzeów samego Imperatora na 
Coruscant). Z braku perspektyw młody Rendar wybiera fach przemytnika. 
Zarabiając na życie podejmuje się rozmaitych zleceń – m. in. dostarcza 
zaopatrzenie dla Rebeliantów. Podczas wypełnianiu jednej z takich misji 
rebeliancka baza na Hoth zostaje zaatakowana przez siły Imperium. Rendar 
bierze udział w bitwie by ratować własną skórę… W tym oto momencie 
rozpoczyna się gra LucasArts nosząca tytuł „Shadows of the Empire”, wydana 
w roku 1996 na konsolę Nintendo 64, zaś rok później również na PC. 

Gra jest typową zręcznościówką – wraz z naszym bohaterem brniemy 
naprzód, eksterminując przy okazji wszystko co się rusza i miało pecha spotkać 
nas na drodze. Między innymi pozbywamy się rzesz szturmowców, różnego 
rodzaju strażników, zaś co pewien czas mamy okazję zlikwidować ‘szychę’ 
pokroju łowcy IG-88 czy Boby Fetta. By w coś trafić nie trzeba mieć specjalnego 
cela  –  wystarczy skierować  naszego przemytnika w mniej więcej  odpowiednim 

kierunku i wciskać do skutku klawisz spustowy – dokładnym celowaniem zajmie się już on sam (bohater, nie klawisz :P) 
Misje „biegowe” przeplatają się w grze z lewelami, w których zasiadamy za sterami maszyn latających. I tak mamy 

przyjemność kierować swoopem w misji, której celem jest likwidacja miejscowego gangu, wcielamy się w pilota 
snowspeedera na mroźnej Hoth oraz dwukrotnie sterując statkiem Dasha – frachtowcem YT-2400 Outrider 
przemierzamy bezkresy przestrzeni kosmicznej. Ostatnie wymienione poziomy są najbardziej grywalne i z powodu 
popularności, jaką się cieszyły, LucasArts zdecydował się wypuścić na rynek grę o nazwie „Rogue Squadron” bazującą 
właśnie na ich pomyśle. 

W zależności od stopnia trudności jaki wybierzemy, zabawa zajmie nam od jednego do kilku dni. Warto przejść 
grę w różnych skalach trudności, gdyż za każdym razem dostajemy inny ‘sekret’, a niektóre z nich są naprawdę ciekawe. 

Sama fabuła wciąga, jest zręcznie opowiedziana i podzielona na pewnego rodzaju epizody. Mamy więc ‘rozdział’ 
o Hoth, część skoncentrowaną na poszukiwaniach Boby Fetta czy walce z siłami Xizora. W trakcie wędrówki przez 
odległą galaktykę przyjdzie nam zwiedzić różne planety (i ich okolice) zarówno te znane z filmów – jak Hoth, Tatooine 
czy Coruscant (w czasie ukazania się gry stolica galaktyki nie została jeszcze przedstawiona w żadnym z filmów) jak 
i takie, których próżno by szukać na ekranie, między innymi Ord Mantell, gdzie na terenach gigantycznego śmietniska 
przemieszczamy się pociągiem czy skalistą Gall, na której jesteśmy zmuszeni posługiwać się jetpackiem.  

W rolę gwiezdnego łajdaka dodatkowo pomagają nam wczuć się całkiem niezłe przerywniki filmowe. 
Rok 1996 były to nieco inne czasy – aby stworzyć model postaci starczało jakieś sto razy mniej poligonów niż 

dziś. Odpalając ‘SotE’ nie należy spodziewać się serii graficznych fajerwerków ani z niesamowitą dokładnością 
oddanych detali, ale nie martwcie się – nie jest źle ;) Dzięki dużemu wyborowi rozdzielczości (od 320x200 do 1600x1200 
(sic!)) grafika prezentuje się całkiem schludnie i nie powoduje oczopląsu. 

Muzyka, czy raczej ścieżka dźwiękowa gry wykorzystuje część tematów przewodnich z Trylogii – głównie 
z uprzedniego w stosunku do wydarzeń ukazanych w ‘SotE’ ‘tESB’, jednak wprowadza też wiele nowych wątków. Warto 
nadmienić, iż cały soundtrack powstał specjalnie na potrzeby tej produkcji, jednak realizacji projektu podjął się mało 
znany kompozytor McNeely. Jaki jest efekt? Tego wam nie zdradzę. Radzę natomiast przejść grę i posłuchać samemu ;) 
(reckę ścieżki dźwiękowej znajdziecie również w tym numerze ‘OM’ – przyp. red.) 

‘Shadows of the Empire’ może nie jest grą, którą każdy szanujący się gracz koniecznie musi znać, ale prawdziwy 
fan Star Wars powinien. Dzięki niezłej ‘grywalności’, zabawa jest przednia i przynosi dużo satysfakcji. Krótko mówiąc 
– to jedna z pozycji, do których się wraca – niekoniecznie po to, by przejść jeszcze raz, ale po prostu by zagrać dla 
samej przyjemności.  PFW & FF
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Poniżej prezentujemy kilka kart CCG, które nawiązują swoją tematyką do „Shadows of the Empire”, a które 
ukazały się w ramach dodatku „Reflections II: Expanding the Galaxy”. 

DE & JW 
 

   

 

 Agents of Black Sun ● Black Sun Fleet Agents of Black Sun  

    
● Virago ● Prince Xizor ● Guri ● Stinger 

 

  

 

 ●●● Vigo  ● Snoova  

    
● LE-BO2D9 (Leebo) ● Outrider ● Dash Rendar ● Chewbacca Protector 
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Kompozytor:  Joel McNeely 
Rok wydania:  1996 

Wytwórnia:  Varèse Sarabande / Colosseum 
Czas:  50:35 min. 

Tracklista: 
01.  Leia's Nightmare (includes the theme to SW by J. Williams) 
02.  The Battle Of Gall (composed by John Williams) 
03.  Imperial City 
04.  Beggar's Canyon Chase 
05.  The Southern Underground 

 
06.  Xizor's Theme 
07.  The Seduction Of Princess Leia 
08.  Night Skies (includes the Imperial March by J. Williams) 
09.  Into The Sewers  
10.  The Destruction of Xizor's Palace 

„Star Wars”. Te dwa słowa w świecie muzyki kojarzą się tylko i wyłącznie z jednym człowiekiem, którym jest oczywiście 
John Williams. Trudno się dziwić, skoro skomponował on muzykę do wszystkich kinowych części Sagi, oraz paru filmów 
pobocznych, a tematy jego autorstwa wykorzystano w telewizyjnych programach i w grach. I właśnie na tym polu Williams 
zyskał najwięcej naśladowców, zwykłych plagiatorów czy też ludzi próbujących dorównać temu, co stworzył (jak dotąd 
bezskutecznie). A pole do popisu mieli oni ogromne, gdyż wciąż rozwijający się rynek gier komputerowych sprawił, iż pisanie 
muzyki do nich jest już stawiane na równi z pisaniem muzyki filmowej, a wydawanie soundtracków do gier jest tak samo 
powszechne, jak tych filmowych. Dotąd jednak do gier ze stajni Lucasa powstawały dzieła co najwyżej średnie i nie wybijające 
się zbytnio, a już na pewno nie mogące równać się z oryginalnym dokonaniem. I dopiero „Shadows of the Empire” przynosi 
zmiany… 

Autorem muzyki do tej pozycji został Joel McNeely. Jest to słabo znany szerszej publice kompozytor, twórca muzyki do 
takich filmów, jak „Soldier”, „Terminal Velocity”, „The Avengers” czy też serialu "Dark Angel". Ma on także za sobą liczne 
współprace z największymi (np. z Jerrym Goldsmithem przy „Air Force One”), a kontakt z Lucasem i jego armią ludzi miał przy 
serialu o przygodach młodego Indiany Jonesa. Jak więc widać z nie jednego talerza już jadł, chociaż nigdy nie udało mu się 
przebić do pierwszej ligi, a opisywany tutaj soundtrack wg wielu pozostaje jego najlepszym dokonaniem, z czym trudno się nie 
zgodzić.  

Jak to się jednak stało, że ktoś tak mało, zdawałoby się, ważny i znany, stworzył coś takiego ?  
Otóż tu właśnie jest pies pogrzebany. McNeely zyskał bowiem pomoc u samego... Johna Williamsa. Oczywiście 

Williams nie wykonał za niego całej roboty, ale powiedział co i jak, dawał nieustanne wskazówki, był cały czas w pobliżu, 
a także skomponował jeden utwór („The Battle Of Gall”) i użyczył własnych tematów z oryginalnej ścieżki (temat otwierający 
każdy film i Marsz Imperialny) – tak, żebyśmy znów mogli poczuć ten klimat. Całą resztę już dzielnie wykonał sam McNeely.  

Wyszło mu świetnie – już w pierwszym utworze, od momentu kiedy cichną williamsowskie fanfary, klimat trzyma się 
dzielnie, a całość wydaje się żywcem przeniesiona z jakiegoś nie nakręconego nigdy epizodu. Natomiast samą różnicę między 
przejściami McNeely – Williams, jaka ma tu miejsce aż do utworu trzeciego (a potem jeszcze w utworze 8), trudno wychwycić.  

McNeely korzysta tu z takiego samego instrumentarium, co Williams i właściwie jedyną różnicą (poza pewnym 
przemyceniem cech stylu kompozytora) jest wielkość tegoż, co spowodowane jest oczywiście mniejszymi środkami z jakich 
mógł korzystać. Ta różnica jest jednak minimalna, co świetnie prezentuje ‘pierwszy McNeely’ z prawdziwego zdarzenia, czyli 
„Imperial City”. Kompozytor swobodnie przechodzi tu od cichego początku do potężnych chórów i nieco pompatycznych trąb, 
które wraz z kotłami i masą innych instrumentów wprawiają głośniki w drganie. Fakt, miejscami trąci trochę wspomnianym 
Goldsmithem (tym jak najbardziej kosmicznym, choćby ze znienawidzonego przez nas „Star Treka” ;) czy nie starwarsowym 
Williamsem, ale generalnie całość jako taka trzyma wysoki poziom i klimat. Właściwie najlepszym porównaniem będzie tu 
„TESB”. I tu, i tam bowiem tematy romantyczne („The Seduction Of Princess Leia” – „Han Solo and the Princess”) mieszają się 
z tymi monumentalnymi („Beggar's Canyon Chase” – „The Asteroid Field”) i iście złowrogimi („The Imperial March” 
występującymi właściwie w obu produkcjach, a innym przykładem niech będzie nie tak potężne może, ale na pewno równie 
mroczne „Xizor's Theme”). I choć nie tak dawno dostaliśmy w podobnym stylu „ROTS” (bardzo możliwe, że Williams przeniósł 
niektóre pomysły stąd do epizodu III), to jednak widać wyraźną inspirację „TESB”. Zresztą sama nazwa także stanowi tu 
pewien „cień” tegoż filmu. 

Właściwie każdy utwór jest godny polecenia, a wszystkich słucha się jednym ciągiem – duże brawa za czas trwania, 
który nie jest ani za krótki, jak wiele z dotychczasowych soundtracków gier SW, ani nie ciągnie się w nieskończoność. Jak 
napisałem wcześniej, jest to bardzo stonowany soundtrack – dostajemy sporo cichych i nastrojowych fragmentów, ale jeśli ktoś 
czeka na wybuchy i klasyczne williamsowskie popisy, także nie będzie zawiedziony, gdyż te pojawiają się niemalże w każdym 
utworze. Na plus trzeba zaliczyć także rozkład muzyki. Dostajemy bowiem 10 utworów, bardzo ładnie rozłożonych czasowo. 
Wyłamuje się tu tylko „The Destruction of Xizor's Palace”, który trwa ponad 10 minut – co w muzyce filmowej zupełnie nie 
dziwi, ale w tej tworzonej na potrzeby gier, gdzie dostajemy masę krótkich utworów (np „KOTOR”), jest to swoisty fenomen   
– jednakże zamyka on płytę, co przemawia za jego usprawiedliwieniem. Oczywiście jako ostatni i najdłuższy na płycie kawałek, 
jest on także tym najbardziej zróżnicowanym i stanowi podsumowanie całości. Wybuchów i chórów jest tu więc najwięcej, choć 
także nie brakuje tych nastrojowych fragmentów. Tu też raz jeszcze daje o sobie znać Williams, gdyż lekko zmodyfikowany 
„The Imperial March” przewija się w końcowych minutach. Całość natomiast nie kończy się, jak można by się było spodziewać 
słynnym „End Title”. Zamiast tego dostajemy typowe dla złotego okresu Hollywood zwieńczenie, w którym uczestniczy cała 
orkiestra. 

MF 
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Poniżej prezentujemy karty kolekcjonerskie TOPPS, nawiązujące tematyką do „Shadows of the Empire”  FF 

  
 Luke Skywalker Leia & Chewbacc Lando Calrissian R2-D2 & C-3PO Dash & Leebo 

      

   Prince Xizor Guri Darth Vader Jix & Big Gizz Boba Fett 

Poniżej prezentujemy figurki nawiązujące tematyką do „Shadows of the Empire”  FF 

       
Luke Skywalker in Imperial Guard Chewbacca – Bounty Hunter Dash Rendar 

    
Leia in Boushh 
Bounty Hunter 

Deluxe Boba Fett 
vs IG-88 

Deluxe Prince Xizor 
vs Darth Vader 

Swoop Vehicle 
Exclusive Imperial Swoop Trooper 

ŹRÓDŁO: http://starwars.keithjakubowski.net/topps/sote/sote.htm, http://www.swfigures.com/swf/store-swfigures-SOTE.htm 
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W dzisiejszym numerze, prócz porcji zapowiedzi – pierwsza część opisów 
poszczególnych Dodatków. Na pierwszy ogień – dwa pierwsze, a więc „Rebel 
Storm” i „Clone Strike”. 
 

Rebel Storm 
Jest to premierowy Dodatek, rozpoczynający przygodę z bitewniakiem 

Wizardów osadzonym w świecie 'Gwiezdnych Wojen'. 60 figurek przedstawia 
postacie i stworzenia ze Starej Trylogii, a więc z filmów „Nowa Nadzieja”, 
„Imperium Kontratakuje” i „Powrót Jedi”. Możemy w nim natrafić na figurki 
znanych bohaterów takich jak Luke Skywalker, Han Solo, Leia, R2-D2, Darth 
Vader, Mara Jade, Boba Fett czy Lando Calrissian oraz 'zwykłych' żołnierzy: 
Rebel Commando, Rebel Pilota, Scout Troopera, Stormtroopera itp. Postacie 
tradycyjnie reprezentują trzy frakcje: Imperium, Rebelię oraz Niezależnych 
('Fringe'). Figurki można kupić w formie Zestawu Startowego lub Boosterów. 
Zestaw Startowy zawiera 10 figurek, w tym dwie (Luke'a Skywalkera – Rebel 
i Dartha Vadera – Dark Jedi) dostępne tylko w zestawie startowym oraz 
8 pakowanych losowo (2 uncommon i 6 common). Do każdej figurki dołączona 
jest Karta Postaci. W pudełku znajduje się również dwustronna mapa 
przedstawiająca wycinek Gwiazdy Śmierci, 8 elementów dodatkowych mapy, 
pełna i skrócona instrukcja gry, znaczniki obrażeń i punktów Mocy, kostka d20 
oraz lista wszystkich figurek. Booster zawiera 7 losowych figurek (w tym 1 rare 
lub very rare, 2 uncommon i 4 common) wraz z kartami postaci, a także pełną 
listę wszystkich figurek. 
 

Clone Strike 
„Clone Strike” to drugi z rzędu Dodatek do Star Wars Miniatures. Tym 

razem oparty został na dwóch pierwszych epizodach, a więc na „Mrocznym 
Widmie” oraz „Ataku Klonów”. Tak jak „Rebel Storm”, składa się on z 60 figurek 
i został wydany w formie Zestawu Startowego oraz Boosterów. W Dodatku, 
oprócz postaci niezależnych pojawiły się dwie nowe frakcje – Republika 
i Separatyści. Spotkać będzie można zatem Anakina Skywalkera, Generała 
Kenobiego, Mace'a Windu, Asajj Ventress, Dartha Sidiousa, Generała 
Grievousa, Zam Wesell oraz całe zastępy klonów i droidów. Zestaw Startowy 
zawiera – tak jak i poprzednie – 10 figurek (w tym Generała Kenobiego i Jango 
Fetta dostępnych tylko w Starterze) wraz z kartami postaci, mapę 
przedstawiającą wycinek Muunilinst, 8 dodatkowych jej elementów, pełną 
i skróconą instrukcję gry, znaczniki obrażeń i punktów Mocy, kostkę d20 oraz 
listę figurek. Booster – tak samo jak poprzednie – zawiera 7 figurek dobranych 
losowo (w tym 1 rare lub very rare, 2 uncommon i 4 common) wraz z kartami 
postaci, a także listę wszystkich figurek. 
 

Wiadomości z Wizardów 
W obecnej chwili z zapowiedzi Wizardów na ich forum wynika, 

że w planach na koniec bieżącego i przyszły rok jest 5 kolejnych dodatków: 
11-go listopada wydana zostanie duża figurka, przy której obecnie prezentowane 
‘Huge’ wydadzą się liliputami, mianowicie AT-AT (wysokość 14 cali – czyli około 
35 cm). W zestawie znajdzie się także specjalna mapa przedstawiająca Hoth, 
znaczniki obrażeń oraz podręcznik z zasadami i scenariuszami. ISA rozpoczęła 
już przedsprzedaż AT-AT – jego cena wynosi 159 zł. 

W lutym ukaże się dodatek „Attack on Endor”. Zawierać on będzie figurkę AT-ST oraz 3 szturmowców z dodatków 
„Rebel Storm” i „Universe”, a także dwie dwustronne mapy i skróconą wersję podręcznika ze scenariuszami. 

W maju ma ukazać się kolejny dodatek o nazwie „Champions of the Force”, zawierający 60 figurek, w tym przede 
wszystkim postacie posługujące się Mocą i mieczami świetlnymi – poczynając od czasów Starej Republiki, do okresu 
Nowej Ery Jedi włącznie. W planach są takie postacie jak Darth Bane, Darth Malak, Darth Nihilus, Exar Kun, Darth Maul, 
Queen Amidala czy Corran Horn. Kolejnym dodatkiem będzie zestaw zawierający figurki ‘Huge’. Jego robocza nazwa 
brzmi „Bounty Hunters”, co sugeruje, że skupi się on przede wszystkim na postaciach niezależnych (Fringe) i Łowcach 
Nagród. W dodatku tym  pojawi się także najprawdopodobniej zapowiadany już od jakiegoś czasu Snowspeeder. Zestaw 
ma się ukazać we wrześniu ’06.  
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Ostatnią pozycję stanowi „Galactic Conquest”, która będzie raczej oddzielną grą niż Dodatkiem, i o której wiadomo 
tylko tyle, że zawierać będzie różnego rodzaju okręty. Premiera planowana jest na listopad przyszłego roku. 

Żaden z wymienionych Dodatków nie będzie zawierał Zestawu Startowego. Wiadomo również, że książki z serii 
„Ultimate Missions”, nie będą się już ukazywać w takiej formie jak dotychczasowa, planuje się także mniej misji, a więcej 
map i prawdopodobnie książki będą pakowane wraz z figurkami. 

  
 

CorusCon i ‘Bitewniak’ 
W programie konwentu CorusCon* uwzględniony został spory blok poświęcony bitewniakowi SW Miniatures. 

W jego ramach odbędzie się prezentacja gry połączona z nauką podstawowych zasad, turniej (być może 
sankcjonowany), zaś w gamesroomie będzie można nauczyć się zasad i rozegrać partyjkę z innymi graczami. 
Prawdopodobnie w listopadzie na jednym z ogólnopolskich portali gwiezdnowojennych ruszy dział poświęcony 
Bitewniakowi. W Internecie znaleźć można już pierwszą wersję tłumaczenia zasad** (mojego autorstwa), na razie bez 
słowniczka, choć prace nad pełną, poprawioną wersją już trwają. ISA wypuściła też własne tłumaczenie zasad***,  
jednak do posługiwania się nim niezbędna jest wersja angielska, gdyż nie posiada ono ilustracji. 

DE 
ŹRÓDŁA: 
* http://www.coruscon.outlander.pl/ 
** http://www.holonet.pl/images/zasady_swm_dante.zip 
*** http://www.isa.pl/swminis/ 
 

Światowa premiera figurek AT-AT odbędzie się 11 listopada 2005 roku – również na CC 
– nasi koledzy mieli przyjemność testować ten sprzęt nieco wcześniej (http://www.starwars.pl/atat.php) 
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Opracował ZG 

Pionowo: 
1-C) opiekun planety, o której 
mowa w punkcie (29-I pionowo); 
1-M) mąż Mirax; 
1-R) wcieliła się w rolę Padme; 
2-F) niezwykle cenny minerał; 
4-T) coruscańska kantyna; 
7-A) smok z Tatooine; 
11-I) ssak z Dantooine; 
11-K) yuuzhański bóg wojny; 
12-N) planeta Wookiech :-D; 
14-B) quermiański mistrz Jedi; 
14-S) frachtowiec  serii YT-2400 
należący do Dasha Rendara; 
18-D) narzędnik od imienia 
jednego z zarządców Bespin; 
18-O) planeta, którą 
zamieszkiwały rasy Qom Jha 
i Qom Qae; 
19-J) jedna z ofiar hrabiego 
Dooku; 
23-A) statek Lorda Cassiusa Rha; 
23-L) pierwszy Wookie, jakiego 
spotkał Han Solo; 
24-P) przekazał Palpatine’owi 
holocron Sith; 
26-E) planeta, z której pochodzą 
Muunowie; 
27-S) nazwa superniszczyciela, 
który był flagowym statkiem 
Wielkiego Admirała Josefa 
Grungera; 
29-C) yuuzhańska wymowa słowa 
‘Jedi’; 
29-I) nazwa planety, na której 
Luke z Marą przebijali się przez 
ścianę z cortosis; 
30-O) kobieta pochodząca 
z planety Omwat. 
Poziomo: 
2-B) planeta zamieszkała przez 
Zenibarów; 
2-L) ‘ból głowy’ w shryiiwook; 
4-B) syn mistrza Sharada Hetta; 
6-H) nazwisko dowódcy 
rebeliantów, który nie ewakuował 
się z Yavina IV; 
6-P) Wielki Admirał, który 
zarządzał systemem Korelii; 
7-A) planeta, na której 
urzędował CorSek; 
9-F) jadowite stworzenie 
pustynne o kopulastej głowie, 
masywnym, kocim ciele, 
zakrzywionych pazurach 
i segmentowanym, zakończonym 
skorpionim kolcem ogonie; 
12-H) nazwa okrętu wojennego, 
którym dowodził Tsavong Lah; 
14-A) lord, którego uśmierciła 
Tahiri; 
14-K) bóg Vongów, których ciała 
odrzuciły żywe implanty; 
18-K) handlarz niewolników 
z rasy T’sur; 

19-D) największa głębina gungańskiego oceanu; 
19-N) ...Mundi; 
23-A) jeden z Force Skills ze Star Wars Role Playing Game; 
24-L) mistrz Jedi pochodzący z planety Lannik; 
27-N) imię admirała Ozzela [*]; 

29-A) miesiąc; 
29-G) planeta, na której po raz pierwszy pojawiły się 
yuuzhańskie gniodmuchy; 
32-M) ojczysta planeta Gallandro; 
34-B) jedyny niebieskoskóry Wielki Admirał. 
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