Witam!
Już słyszę słowa oburzenia – „Dlaczego tak
długo trzeba było czekać na następny numer
OM?” No cóż, tłumaczenie się z tego nie jest dla
mnie przyjemne. Powiem krótko – numer 4 miał
ukazać się w styczniu, ale ujrzał światło dzienne
dopiero w marcu, na kolejnej odsłonie mini
konwentu – CorusCon 1 i ½. Wynikło to z faktu,
że nasze grono redaktorskie w znaczny sposób
się nie powiększyło, a więc praca w znacznym
stopniu nadal spoczywa na barkach tylko kilku
osób. Dlatego też po raz kolejny zapraszam
wszystkich do współredagowania naszego
magazynu. Natomiast tym, co już nam
pomagają – bardzo dziękujemy.
Przejdę teraz do zawartości merytorycznej
nowego numeru. Dziś polecam – raport z
Kotulina oraz wywiad ze Ślązakami, recenzję
nowelizacji Epizodu 3 w wydaniu Witolda
Jabłońskiego i Khorne’a – czyli „Jango vs.
Boba”, fanfic Kuna, Origami, i – jak zawsze –
Miniatursy oraz Wywiad z Outlanderowym
Anzatem – vice-prezesem IoNoisem.
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Films
Przed CorusConem 2005 mieliśmy światową premierę wydania na DVD
epizodu trzeciego „Gwiezdnych Wojen”. Wcześniej obiegła świat wiadomość,
że film ten za sprawą Lucasa nie pojawi się już na kasetach wideo. I tak się
chyba stało – piszemy “chyba”, ponieważ w Polsce sytuacja wyglądała nieco
inaczej, ale o tym możecie przeczytać poniżej. Na nadchodzący okres (bo na
wiosnę) zapowiadano wydanie pełnej Sagi George’a Lucasa. Zapewne pojawią
się różne wersje tzw. boxów – od podstawowych, z 6 filmami, po „wypasione” –
z licznymi dodatkami i materiałami dokumentalnymi. Na razie obiecano typowy
sześcio-pak.
Made in USA
Co i rusz w sieci można natknąć się na wiadomość, że Lucas (bądź ktoś z
jego ekipy) uchyla rąbka tajemnicy dotyczącej nowej serii animowanej i
serialu aktorskiego. Fani oczekują jakichś konkretów, ale – jak na razie – jest
ich niewiele. Wstępnie wiadomo, że serial animowany ma dotyczyć okresu
Wojen Klonów i ma być wykreowany w dużej mierze (o ile nie w całości) w
grafice 3D (jaką znamy z niektórych produkcji japońskich filmów Anime).
Odnośnie serialu
aktorskiego wiadomo natomiast, że usytuowany ma być chronologicznie między III a IV częścią „Gwiezdnych Wojen” i w
jakiś sposób ma zapewnić spójne przejście między tymi epizodami. Ciekawe czy pojawi się tam słynne z Klasycznej
Trylogii wejście w nadprzestrzeń, czego podobno mieliśmy doświadczyć już w „Zemście Sithów”? Serial ma
koncentrować się ponoć nie na głównych bohaterach Sagi, choć pewnie niektóre postacie, jak Darth Vader będą się
przewijać gdzieś w tle, z racji czasu akcji – narodziny Imperium. Podobno, zapewne ku zadowoleniu wielu fanów – mają
pojawić się również jacyś Łowcy Nagród. Odcinki serialu mają trwać godzinę każdy i ma ich być około 100, ale najgorsza
zapewne wiadomość to fakt, że zdjęcia ruszą najwcześniej dopiero za półtora roku – obecnie trwają prace nad
scenariuszem. Ale nie martwcie się – jeżeli Lucas pośpieszy się tak, jak z IV częścią “Indiany Jonesa”, to serial pojawi
się za 5-6 lat! A – i jeszcze coś ważnego – film ma być wykonany w technice (tradycyjnej) 3D. O czym tu mówić – w
Polsce nie mieliśmy nawet okazji zobaczyć ani E2 ani E3 w IMAXie – jaka szkoda :(

Games
Wraz z premierą ”Revenge of the Sith” na DVD, na rynku gier komputerowych – za
sprawą Lucas Arts – pojawiła się druga część wielkiego hitu – ”Battlefront II”. Opcje gry, w
stosunku do jej pierwszej części zostały w znacznym stopniu rozszerzone, zaś grafika
poprawiona – jednym słowem (znanym zwłaszcza wśród starszych graczy) – wzrosła
miodność tej pozycji, jakże obowiązkowej wśród zapalonych komputerowych fanów ”Star
Wars”.
Co dalej? Otóż niedawno, bo w połowie lutego swoją premierę miała nowa gra spod
znaku ”Star Wars”. ”Empire at War” – bo o niej tu mowa, jest strategią czasu
rzeczywistego. Więcej na temat gry – w dziale poświęcony newsom z Polski.
Podano również informacje odnośnie drugiej części gry ”Star Wars Lego”, której akcja
ma toczyć się w czasach Klasycznej Trylogii.
Nowości dotyczące gry figurkowo-strategicznej “Star Wars Miniatures“ prezentujemy
w dziale „Game Over”.

Books
U nas cykl wydawniczy idzie jak
„krew z nosa”, za to za Oceanem
plany wydawnicze są już daleko
posunięte. Wszyscy „zapomnieli” tam
już o „Nowej Erze Jedi”, ponieważ
obecnie trwają prace nad ustalaniem
szczegółów
akcji
kolejnej
serii
zatytułowanej "Legacy of the
Force". Wstępne założenia mówią o
dziewięciu tomach – trzech w
twardych oprawach i sześciu w miękkich. Za całość przedsięwzięcia odpowiadać będzie trójka znanych nam pisarzy:
Aaron Allston, Karen Traviss & Troy Denning. Obecnie znane są już tytuły trzech pierwszych tomów oraz planowane
terminy ich pojawienia się na amerykańskich półkach. Akcja serii będzie toczyć się po wydarzenia przedstawionych w
seriach "New Jedi Order" i ”Dark Nest”.
Trwają również prace nad innymi pozycjami – za oceanem można już nabyć nową powieść Timothy’ego Zahna:
”Outbound Flight” („Lot Pozagalaktyczny”) oraz powieść Karen Traviss ”Republic Commando: Triple Zero”.
W przyszłym roku pojawi się ”Allegiance”, którą Zahn już ukończył. Poza tym w tym roku powinniśmy (tzn. nasi
koledzy za Pacyfikiem) otrzymać jeszcze powieść z okresu Starej Republiki, zaś w przyszłym roku – powieść ”Death
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Star”, nad którą pracuje obecnie duet Steve Perry i Michael Reaves. Trwają również prace nad nową encyklopedią
„Gwiezdnych Wojen”, która wydana będzie prawdopodobnie w formie suplementu (nie będą powtarzane hasła, w których
nie nastąpiła żadna zmiana). Poniżej zamieszczamy plan wydawniczy Del Reya podany przez Freedona na Bastionie
Rok 2006:
”Outbound Flight” – Timothy Zahn, twarda okładka, 31 stycznia 2006;
”Republic Commando: Triple Zero” – Karen Traviss, miękka okładka, 28 luty 2006 (osobny kontrakt na książkę);
”Legacy of the Force I: Betrayal” – Aaron Allston, twarda okładka, 30 maja 2006;
”Legacy of the Force II: Bloodlines” – Karen Traviss, miękka okładka, 29 sierpnia 2006;
”Old Republic: Path of Destruction” – Drew Karpyshyn, twarda okładka, 26 września 2006;
”Legacy of the Force III: Tempest” – Troy Denning, miękka okładka, 28 listopada 2006;
Rok 2007:
”Allegiance” – Timothy Zahn, twarda okładka, 6 luty 2007;
”Legacy of the Force IV” – Aaron Allston, miękka okladka, 6 marca 2007;
”Legacy of the Force V” – Karen Traviss, twarda okladka, 5 czerwca 2007;
”Legacy of the Force VI” – Troy Denning, miękka okładka, 4 września 2007;
”Death Star” – Steve Perry, Michael Reaves, twarda okładka, 2 października 2007 (tytuł roboczy);
”Legacy of the Force VII” – Aaron Allston, miękka okładka, 6 listopada 2007
Rok 2008:
Nieokreślona książka, twarda okładka, 5 luty 2008;
”Legacy of the Force VIII” – Karen Traviss, miękka okładka, 4 marca 2008;
”Coruscant Nights I: Jedi Twilight” – Michael Reaves, miękka okładka, 6 maja 2008;
”Legacy of the Force IX” – Troy Denning, twarda okładka, 3 czerwca 2008;
”Coruscant Nights II: Chiascuro” – Michael Reaves, miękka okładka, 2 września 2008;
Nieokreślona książka, twarda okładka, 7 października 2008;
”Coruscant Nights III: Patterns of Force” – Michael Reaves, miękka okładka, 4 listopada 2008.
Oprócz książek wydawanych przez Del Rey, na rynku
pojawiły ostatnio się dwa nowe
albumy wydawnictwa Dorling
Kindersley (http://www.dk.com/):
”Star
Wars
Complete
Location” oraz ”Star Wars –
The Ultimate Visual Guide”.
Niebawem przedstawimy Wam
recenzję drugiego z nich.

Comics
Od jakiegoś czasu pojawiały się zapowiedzi odnośnie nowych komiksów, które planował wydać
Dark Horse Comics (www.darkhorse.com). Na pierwszy plan wysuwają się dwie serie – jedna to:
”Knights of the Old Republic”, nawiązująca do dwóch świetnych gier komputerowych, zaś druga
to ”Rebellion”, której akcja toczy się między E4 i E5.
Oprócz tego fani niecierpliwie oczekują kontynuacji, a raczej prequelu świetnej komiksowej
parodii ”Tag & Bink” zatytuowanej ”Revenge of the Clone Menace”. Bohaterów tych mieliśmy już
okazję poznać dzięki dwóm komiksom wydanym w Polsce przez Mandragorę.
Prócz kontynuacji starych i wspomnianych nowych serii komiksów, zapowiadana jest seria
zatytułowana ”Legacy”, której akcja będzie toczyć się około 100–140 lat po bitwie o Yavin. Za
projekt odpowiadać będą: John Ostrander i Jan Duursema. Głównym bohaterem serii ma być
potomek Luke'a Skywalkera w pierwszej linii – Cade Skywalker. Pojawić się ma również odrodzony
Zakon Sithów oraz nowe Imperium.
W tym miejscu chciałbym jednak poświęcić chwilę uwagi komiksom w wersji oryginalnej, które
można nabyć w Polsce. Jak wspomniano wcześniej – staje się to coraz łatwiejsze, dzięki
rozszerzeniu oferty dużych salonów prasowych – o pozycje anglojęzyczne. Ostatnio pojawiły się
zeszyty z serii ”X-Wing: Rogue Leader”. Ale tu uwaga! Cena może przyprawić niektórych o
palpitację serca! Koszt pojedynczego zeszytu wynosi około 38 zł – (shit!) Ale spokojnie! – nie ma się
co martwić, ponieważ od niedawna na naszym rynku istnieje sklep internetowy „www.komiksy.com!”
(www.komiksy.com), w którym te same komiksy kosztują 11,95 zł. Cena ta dla niektórych pozycji
może wynieść nawet poniżej 10 zł. W sklepie tym, na który natrafiłem za sprawą serwisu
aukcyjnego Allegro (www.allegro.pl) zakupiłem ostatnio dwie pozycje: pierwszy zeszyt ”Knights of
the Old Republic” oraz jednoczęściowy komiks (tzw. OneShot) – ”Purge”, kupione odpowiednio za 10,95 zł i 10,50 zł.
Pierwszy z komiksów opisuje historię młodego padawana, Zayne’a Carricka, który na planecie Taris zostaje
oskarżony o haniebną zbrodnię przeciwko zakonowi Jedi. Zayne, poszukiwany przez Mistrza Jedi, zmuszony zostaje do
0
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sprzymierzenia się z kryminalistami Podmiasta, których jeszcze niedawno
ścigał. Aby oczyścić swoje imię, będzie musiał zawrzeć kilka nowych
sojuszy… Sam komiks liczy 22 strony (z reklamami – 32). Za scenariusz
odpowiada John Jackson Miller, za grafikę – Brian Ching. Kolory nanosił
Michael Atiyen, litery – Michael Heisler. Okładkę wykonał Travis Charest.
Format: B5; cena okładkowa: $2.99.
Akcja drugiego komiksu – ”Purge” – dzieje się w niedługim czasie po
wydaniu Rozkazu 66 przez Palpatine'a. Darth Vader otrzymuje zadanie
odnalezienia i zabicia kilku ukrywających się w podziemiach Jedi. Choć wynik
potyczki wydaje się z góry przesądzony – zważywszy na Klasyczną Trylogię –
to proszę nie być do końca tego pewnym, gdyż końcówka nawet mnie
zaskoczyła. Komiks bardzo mroczny i ciekawy. Autorem scenariusza jest
John Ostrander, rysunków – Doug Wheatley; kolorów – Ronda Pattison, dymki uzupełniał Michael David Thomas;
okładkę projektował Adam Hughes. Komiks mieści się na 22 stronach (choć z reklamami liczy standardowo 32). Format:
B5; cena okładkowa: $2.99.

Magazine
Na naszym rynku od jakiegoś czasu można nabyć – głównie w sieci
salonów prasowo-medialnych Empik oraz Traffic-Club, trzy zachodnie periodyki
poświęcone „Gwiezdnym Wojnom”. Są to: pismo amerykańskiego oficjalnego
fanklubu “Star Wars Insider” oraz dwa oficjalne pisma wydawane w Wielkiej
Brytanii przez wydawnictwo Titan Magazines (www.titanmagazines.co.uk) – “Star
Wars: The Official Magazine” oraz “Star Wars Comic”.
“Star Wars Insider” – issue #85 January/February 2006. W tym numerze
“Insider’a” zaprezentowano:
“COMLINK LETTERS: Like Apprentice, Like Master? The Cameo that
Almost Was” – odpowiedzi na nurtujące czytelników magazynu pytania,
dotyczące głównie „Zemsty Sithów” i wydarzeń po filmie, czyli Quinlan Vos &
Aayla Secura na pierwszym planie;
“SKYWALKING NEWS: George Lucas Makes Donation to King
Memorial” by Brett Rector – nowinki z Rancha Skywalkera, dłuższa
informacja poświęcona zmarłemu niedawno aktorowi Michaelowi Sheardowi
vel Admirałowi Kendalowi Ozzelowi z tESB oraz na koniec “Chewbacca
awaits passport from Kashyyyk – but get one from U.S” by Natali T. Del
Conte;
“Return to the Frontlines in Battlefront II” – krótki materiał na temat gry;
“JEDI LIBRARY – BOOKS: From Droids to Darths” by Jason Fry – ta rubryka poświęcona zawsze recenzjom
nowych książek tym razem prezentuje poradnik “Star Wars – The Ultimate Visual Guide” autorstwa Rydera
Windhama; album wydany w dużym formacie przez wydawnictwo Dorling Kindersley (DK), znane nam z innych
gwiezdnowojennych albumów wydanych w Polsce przez Egmont, postaramy się zaprezentować w pełni już w
przyszłym numerze OM; już dziś możemy Wam powiedzieć, że jest to pozycja przygotowana bardzo profesjonalnie i
warta polecenia;
“DRAWN BY THE FORCE – COMICS: For Over a Thousand Generations…” by Daniel Wallace – czyli trochę
wywodów na temat nowej serii komiksów “Knights of the Old Republic” nawiązującej do dwóch świetnych gier
komputerowych o tym samym tytule;
“TECHNICAL READOUT – SET PIECE: Invisible Hand: Main Brigde” by Chris Trevas – tu otrzymujemy opis,
znanego z Epizodu III, głównego mostku Niewidzialnej Ręki, czyli statku flagowego Generała Grievousa;
“The Saga is now COMPLETE” by Brett Rector – temat przewodni tego numeru “Insidera”, czyli kilkustronicowa
recenzja wydanego pod koniec ubiegłego roku DVD z ostatnim epizodem „Gwiezdnych Wojen”; w “[DELETED
SCENES]” trochę uwagi poświęcono wyciętym scenom w wersji kinowej oraz w “[GALACTIC VOICES]”
przedstawiono wybrane wypowiedzi twórców i aktorów z „Zemsty Sithów”;
“The Art Of *Revenge Of The Sith* – Part Three” by J.W. Rinzler – trzecia część prezentowanych na łamach
pisma rysunków i szkiców artystycznej wizji Epizodu III „Gwizdnych Wojen”, które można również podziwiać na
oficjalnej stronie internetowej www.starwars.com;
“A Two-Edged Sword” by Karen Travis, illustrations by Chris Trevas – to kilkustronicowe opowiadanie
poświęcone Vaderowi; akcja toczy się między III a IV częścią. Choć jeszcze nie zdążyłem go przeczytać, muszę
przyznać, że zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ na kilku rysunkach możemy podziwiać Vadera, Imperatora
oraz Szturmowców – UWAGA! – z mieczami świetlnymi;
“ASK THE MASTER – Q&A: Starting With A Clean Slate” by Pablo Hidalgo – dział “Q&A” to nic innego jak
“Question & Answer”, czyli nurtujące pytania i w miarę wyczerpujące odpowiedzi;
“ACOUTING THE GALAXY – TREASURES AND SPACE JUNK: How To Insure Your Collection… And Still
Eat” by Steve Sansweet – czyli dobre rady dla fanatycznych kolekcjonerów figurek, kart i innych zabawek;
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“Who’s Who in the Delegation of 2000” by Daniel Wallace – w tym artykule zaprezentowano senatorów, którzy w
czasach rządów kanclerza Palpatine’a byli zwolennikami demokracji i przeciwnikami rządów autorytarnych, a w
okresie Imperium niektórzy z nich dali podwaliny późniejszemu Sojuszowi Rebeliantów; charakterystykę postaci
rozpoczęto od najbardziej znanych z filmu postaci – Padme Amidali, poprzez Baila Organę i Mon Mothmę, po mniej
znane nam postacie; w sumie krótkie opisy 19 osób;
“Long Ago, Far Away: Galaxy Fashion” by Cherie Buchheim, photos by Brett Rector – artykuł poświęcony
projektowaniu strojów do „Gwiezdnych Wojen”;
“Posters of Episode V: The Empires Strikes Back” by Pete Vilmur – tytułu chyba nie trzeba tłumaczyć i każdy
domyśla się zawartości tych 8 stron pisma; niektóre plakaty naprawdę bardzo ciekawe – jest na czym oko zawiesić;
“JABBA’S COLLECTION – COLLECTIBLES: Unleash Your Inner Collector” by Brett Rector – w dziale dla
kolekcjonerów przegląd figurek z serii “Unleashed”, popiersia z “tESB” oraz modele statków kosmicznych z “RotS”;
“BEST OF HYPERSPACE – STARWARS.COM HYPERSPACE: The Iron Chef Of Filmmaking” by Pablo Hidalgo
& Bonnie Burton – jak sama nazwa wskazuje, w tym dziale prezentowane są najlepsze materiały (czytaj stripy
komiksowe, rysunki itd.) z płatnego serwisu “Hyperspace”;
“BANTHA TRACKS – BY THE FANS. FOR THE FANS.” – dział znany również z oficjalnej strony internetowej
www.starwars.com , a poświęcony w pełni działalności fanowskiej, czyli: działalność artystyczna, spotkania, konwenty
itd.; w tym numerze: “Droid Domes”, “Fan.Tastic”, “The Sith are in the Mail”, “The Way We Were”, “Editorial”;
“STAR WARS SHOP.COM: Collector’s Picks” – kolejna działka dla kolekcjonerów z dużą ilością zielonych
kredytów, czyli przegląd cenowy zabawek z oficjalnego sklepu z gadgetami;
a oprócz tego 15 stron reklam, oczywiście prawie wszystkich poświęconych produktom związanym z „Gwiezdnymi
Wojnami”, może poza reklamą kolejnej, już IV edycji znanej gry strategicznej “Sid Meier’s Civilization”.
Powyżej zaprezentowano może dość skrótowo chronologiczną zawartości styczniowo-lutowego numeru pisma “SW
Insider”. Na koniec, dla niewtajemniczonych należy dodać, że pismo u naszych przyjaciół za wielką wodą kosztuje 6.99$
USA, u nas nabyłem je natomiast za 39.90 kredytów polskich. Pisemko liczy 96 w pełni kolorowych stron na kredowym
papierze. To spory wydatek, jednak uważam, że jest ono warte swojej ceny.

OUTLANDER MAGAZIN OUTLANDER MAGAZIN OUTLANDER MAGAZIN OUTLANDER MAGAZIN
Magazines & Comics
“Star Wars Magazine” – issue #62 March/April 2006. Nowy numer
brytyjskiego odpowiednika amerykańskiego magazynu “SW Insider” zawiera:
“STAR WARS COM-SCAN: The Latest Star Wars News and Information” –
czyli nowinki dotyczące “Star Wars”, w tym: wiadomość o 210 milionach dolarów
zarobionych w pierwszym tygodniu przez wydanie “RotS” na DVD oraz grę “SW
Battlefront II” w obu Amerykach, Australii, Wielkiej Brytanii, Niemczech,
Włoszech i Hiszpanii (wow – to jest biznes!!!); oprócz tego: “SW Transformers”,
nominacje soundtracka z części trzeciej do Nagrody Grammy, nowe komiksy
Dark Horse w marcu 2006 oraz debata nt. “Best Dark Side Films” na
Made in Great Britan
AtomFilms.com;
“LURKING IN THE SHADOWS: The Creatures of Episode III” by Daniel
Wallace – prezentacja i opis stworów z części III, których większość
mieliśmy okazję podziwiać w tle filmu: Nos Monster, Varactyl, Can-Cell,
Mustafar Lava Flea, Felucia Gelagrub, Dactillion;
“Send in the Clones [A Battlefield Guide]” by Karen Traviss & Ryan
Kaufman, illustrations by Chris Trevas – ośmiostronicowy super
poradnik o CloneTrooper’ach – podział, jednostki specjalne, cechy
charakterystyczne, oznakowania, liczebność, formacje, zdjęcia; dodatkowo
w środku numeru zamieszczono plakat ilustrujący wszystkie typy jednostek
w Armii Klonów;
“The Five Goofiest Moments of the Star Wars Mythos” – pięć
najśmieszniejszych momentów w mitach „Gwiezdnych Wojen”;
“Top 20 Most Memorable Moments of the Expanded Universe” by Abel
G. Pena & Enrique Guerrero, illustrations by Joe Corroney – czyli 20
najważniejszych momentów w EU, a wśród nich między innymi: śmierć
Chewbaccy, spotkanie Anakina Skywalkera z Asajj Ventress, czy ucieczka
Boby Fetta z paszczy Sarlacca; autorzy informują: uwaga, Spoilery!;
“COLLECTING: Finding Treasure In a Used Bookstore” by Steve
Sansweet – odpowiedzi największego eksperta na nurtujące kolekcjonerów
pytania;
“Q&A: A Star Wars Time Warp” by Pablo Hidalgo – dział analogiczny jak
w “SW Insider”;
“STAR WARS COM-LINK”;
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& “JUMP TO HYPERSPACE: The Iron Chef Of Filmmaking”, “The Art Of *Revenge Of The Sith*”, “Posters of
Episode V: The Empires Strikes Back”, “Long Ago, Far Away: Galaxy Fashion”, “AN EXCLUSIVE STAR
WARS SHORT STORY: A Two-Edged Sword”, “BOOKS: From Droids to Darths”, “COMICS: From over a
Thousand Generations…”, “TOYS: Unleash Your Inner Collector”, “DVDS: Deleted Scenes and Galactic
Voices”, “SET PIECE: Invisible Hand: Main Bridge” – czyli materiały znane ze styczniowo-lutowego numeru “SW
Insider”, z tą różnicą, że niektóre z nich zostały opatrzone nieco innym tytułem.
Podsumowując – brytyjski “SW Magazine” niczym praktycznie nie różni się od amerykańskiego “SW Insider”.
Większość materiałów w europejskim piśmie jest przedrukowywana ze swojego zaoceanicznego odpowiednika, zwykle z
dwumiesięcznym opóźnieniem (czyli w następnym numerze). Do tekstów dodawane są nawet te same ilustracje. Różnice,
jakie udało mi się wyłapać to: plakat w środku czasopisma “SWM”, nieco większy format pisma brytyjskiego (“SWM” jest
nieco większy od formatu A4, a “SWI” nieco mniejszy od A4), “SW Insider” jest klejony, a kartki “SW Magazine” połączone
są zszywkami, w “SWM” zastosowano nieco inne nazwy stałych rubryk pisma, czasami następuje zmiana tytułu artykułu
oraz jego kompozycji – ułożenia ilustracji i zdjęć względem tekstu, mniejsza liczba reklam (w tym numerze 9 stron, jednak
w większości poświęconym innym czasopismom o tematyce filmowo-fantastycznej). To, co rzuciło mi się również w oczy,
to fakt, że w piśmie amerykańskim autorzy podpisywani są np.: by Steve Sansweet, a w brytyjskim – words: Steve
Sansweet. Ta drobnostka wynika chyba z różnic między językiem angielskim a „amerykańskim”. W sumie dziwi mnie fakt
wydawania drugiego pisma o niemal identycznej zawartości merytorycznej i to w dodatku w tym samym języku. Różnice
przedstawione powyżej wynikają prawdopodobnie z faktu, że artykuły przedstawione w marcowo-kwietniowym “SW
Magazine” pojawiły się we wcześniejszych lub najbliższych numerach pisma “SW Insider”. Z powodu braku tych numerów
nie jestem w stanie wskazać konkretnej lokalizacji artykułów. Muszę jednak przyznać, że artykuł o CloneTrooperach jest
naprawdę wyśmienity, aczkolwiek uwzględniając podane wcześniej informacje, nie polecam nowego numeru “SW
Magazine”, zwłaszcza, jeżeli ktoś kupuje regularnie amerykański odpowiednik. A! – zapomniałbym o cenie – pismo w
Wielkiej Brytanii kosztuje 4.99 ₤, u nas nabyłem je w cenie identycznej jak “ Insider”, czyli za 39.90 zł.
Następnym opisywanym pismem poświęconym „Gwiezdnym Wojnom” jest “Star Wars Comic”. Można by rzec, że to
kolejny „wymysł” Wyspiarzy, a dokładnie wydawcy opisanego powyżej “SW Magazine” – Titan Magazines (Titan
Publishing Group Limited). Nie jest dla mnie zrozumiałe wydawanie komiksów wydawnictwa Dark Horse Comics (DHC) w
kraju anglojęzycznym, gdy sprowadzenie czy zakup komiksu amerykańskiego nie stanowi w dzisiejszych czasach
wielkiego problemu, tym bardziej w Europie Zachodniej. Należy jednak podkreślić, że wydawca wykonuje „trochę pracy
artystycznej”, a nie tylko przedrukowuje komiksy: następuje zmiana formatu komiksu z B5 (komiksy oryginalne DHC) na
nieco większy niż A4 (identyczny jak “SW Magazine”), a w środku zostaje dodany plakat (zwykle okładka, któregoś z
oryginalnych komiksów prezentowanych w numerze). Na ciekawostkę – moim zdaniem – zasługuje fakt, że na początku
każdego komiksu zostaje podana lokalizacja prezentowanych wydarzeń w chronologii świata „Gwiezdnych Wojen”,
następnie zamieszczone jest krótkie streszczenie (uwaga, spoiler!) i charakterystyka głównych bohaterów, wraz z ich
podobiznami. Uważam to za świetny pomysł, który powinien być wykorzystywany już na etapie wydawnictwa DHC.
Nadmienię jeszcze, że w każdym numerze zamieszczone są dwa wybrane zeszyty komiksów DHC i jeżeli jednym z nich
jest zeszyt stanowiący dłuższą całość (składającą się z kilku zeszytów, a nie tzw. “OneShot”), to w kolejnych numerach
“SWC” jest on kontynuowany. Na pisemku widnieje cena 4.99 ₤. W Polsce można je nabyć za około 18.40 zł. Na koniec
tych dywagacji dodam jeszcze, że w porównaniu do “SWM” jest to cena stosunkowo opłacalna. Za dwa zeszyty
komiksów płacimy niecałe 19 zł. W salonach można również czasami nabyć amerykańskie zeszyty DHC, ale w tym
wypadku za jeden zeszyt będziemy musieli zapłacić około 38 zł. Tak więc, w przeliczeniu na komiks – mamy do czynienia
z czterokrotną przebitką niż w “SWC”.
Ostatnimi czasy można nabyć komiksy DHC oraz innych wydawnictw
amerykańskich na aukcjach „Allegro” lub w wyspecjalizowanych sklepach
internetowych, o czym pisałem powyżej. Jednostkowa cena za komiks tam
zakupiony jest zbliżona do ceny “SWC”. W tym miejscu chciałbym jeszcze
zwrócić Waszą uwagę na jeden aspekt, a mianowicie numerację “SWC”. Jest to
sprawa dość zawiła – z dostępnych mi danych wynika, że w wydaniu „1.”
pojawiło się na pewno 32 zeszyty, w „2.” – 16 zeszytów, „3.” – 29 zeszytów.
Obecnie mamy serię „4.” i w marcu światło dzienne ujrzał numer 11 pisma.
Teraz przejdę już jednak do opisu zawartości dwóch ostatnich numerów “SW
Comic”.
Star Wars Comic” – issue #4.10 February 2006. Jak wspomniałem
brytyjski magazyn komiksowy przedrukowuje komiksy amerykańskie poświęcone
“Gwiezdnym Wojną”. W tym numerze zaprezentowano dwa komiksy:
“Loyalties” to komiks odpowiadający “Star Wars: Republic #78”;
scenariusz: John Ostrander; grafika: Luke Ross; kolory: Jason Keith; litery:
Michael David Thomas; akcja komiksu opowiada historię pewnego oficera
floty Imperium, który nie chce uwierzyć w zdradę Jedi, dlatego wpada w
poważne tarapaty;
“Rogue Leader: The Conclusion” to nic innego jak “Star Wars: X-Wing
Rogue Leader Part 3”; scenariusz: Haden Blackman; rysunki: Tomas
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Giorello; kolory: Michael Atiyeh; litery: Michael David Thomas; to ostatnia z trzyczęściowej historii o próbie uwolnienia
jednego z członków Eskadry Łotrów z rąk podłego terrorysty Imperium;
oprócz tego w środku znajduje się plakat – okładka z “Star Wars: Republic #78”;
“Star Wars Comic” – issue #4.11 March 2006 prezentuje natomiast:
opisany już wcześniej komiks “Purge”;
oraz “Hidden Enemy Part 1”, czyli przedruk z “Star Wars: Republic #81”;
scenariusz: John Ostrander; ołówek: Jan Duursema; tusz: Dan Parson;
kolorystyka: Brad Anderson; akcja komiksu dzieje się w trakcie Epizodu III, na
planecie Kashyyyk; głównymi bohaterami są Mistrzowie Jedi: Luminara
Unduli i Quinlan Vos oraz Devaronianin Vilmarh Grahrk;
oprócz tego w środku znajduje się plakat – okładka z “Star Wars: Republic
#78”;
Brytyjski magazyn filmowy ”Empire” kilka dni temu przyznał nagrody
filmowe ”Empire Awards”. W kategorii najlepszy film science-fiction & fantasy,
nagrodę zgarnął film George’a Lucasa „Gwiezdne Wojny: część III – Zemsta
Sithów”. Jakże mogłoby być inaczej. Jeżeli jednak ktoś sięgnąłby do marcowego
(201) numeru tego pisma znalazłby top listę ”201 Greatest Movie of all Time”, na
której na miejscu 2. był film „E5. Imperium Kontratakuje”, na 4. „E4. Gwiezdne
Wojny (Nowa Nadzieja)”, na 40. „E3. Zemsta Sithów”, na 48. „E6. Powrót Jedi”.
Nie wiem, jak ktoś może mówić, że Gwiezdna Saga to chłam i tego typu rzeczy…
Z filmów Lucasa na miejscu 15. znalazł się jeszcze „Indiana Jones –
Poszukiwacze zaginionej Arki”. (http://www.empireonline.com/)
outlander magazin

OUTLANDER MAGAZIN

outlander magazin

Films
Ku uciesze co niektórych na półkach
sklepowych oprócz wydania DVD „Zemsty
Sithów” pojawiła się również wersja VHS.
Dzięki temu wielu fanów kompletujących
oprócz wydań DVD także staromodne kasety
wideo mogło skompletować całą sagę.
Jednak na kasecie został wydany jedynie film
w wersji dubbingowej. Nie pojawiła się
natomiast wersja z napisami. Warto
Made in Poland
nadmienić, że wersja DVD Epizodu III jest
pierwszą płytą z Sagi zawierającą oprócz polskich napisów również dubbing. Lekkie
opóźnienie premiery DVD w Polsce w stosunku do reszty świata wynikało właśnie z
obowiązku, nałożonego przez Lucasa – zamieszczenia dubbingu. Ponieważ
4-dyskowe wydanie DVD Klasycznej Trylogii już jakiś czas temu znikło z półek
sklepowych, niedawno, po premierze E3 pojawiło się wydanie tej Trylogii na trzech
dyskach, bez dodatkowego z materiałami dokumentalnymi. Już niebawem
powinniśmy zobaczyć wydanie pełnej Sagi na sześciu krążkach DVD. Filmy E1-E3
mają podobno zawierać wersję dubbingową, a E4-E6 – wersją z lektorem.

Games
W większości pism poświęconych grom komputerowym można obecnie znaleźć
recenzje gry ”Empire at War”. Nic dziwnego, skoro za sprawą polskiego wydawcy –
LEMu – otrzymaliśmy wersję spolszczoną, na dodatek w terminie premiery światowej. Większość fanów zasmucą jednak
minimalne wymagania sprzętowe owej gry: system Windows 2000/XP, procesor 1GHz, 256MB RAM, karta grafiki
minimum z 32MB RAM. Jak wiadomo – na takim sprzęcie gra pójdzie, ale jak szybko będzie chodzić, tego się można tylko
domyślić.
Reckę ”EaW” na pewno znajdziecie w nowym – marcowym numerze „CD Action”. Na stronach 78-81 znajduje się
dokładna wersja. W tym miejscu przytoczę tylko krótki cytat, który w znacznym stopniu określa poziom gry: „C&C +
Homeworld + uniwersum SW = recepta na sukces czy porażkę? Ale to już sprawdźcie sami. Choć skoro gra jest w
Hitach, odpowiedź jest oczywista…” („CD Action” numer 03(123)/2006, str. 6) Przytaczamy również oceny i końcowy
werdykt recenzenta „Ocena ogólna 8+/10; grywalność: 8/10; video: 8/10; audio: 9/10. Zalety: +najlepsza strategia z
Gwiezdnych Wojen; +zrównoważone jednostki; +wiele trybów rozgrywki; +dowodzisz w kosmosie, na powierzchniach
planet i na mapie strategicznej. Wady: – ograniczone pole widzenia w walce na planetach; –drobne błędy; – w idealnym
świecie miałaby więcej opcji taktycznych” Dla osób które jeszcze jej nie zakupiły – zaznaczam, że w wydaniu DVD
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„CD Action” (www.cdaction.com.pl) znajduje się demo tej gry. Na uwagę
zasługuje fakt, że ”Empire at War” został w Polsce wydany przez LEM
w polskiej wersji językowej – po prostu miodzio ☺. To druga pozycja, po
”Knight of the Old Republic”, wydana w nadwiślańskiej wersji językowej.
Niestety w tlumaczeniu ”EaW” nie brali udziału nasi koledzy z
Outlandera – jak to miało miejsce w przypadku gry ”KotOR” – a szkoda
;). Więcej o grze można przeczytać w krótkiej recenzji Mateusza
‘Pudensa’ Gołębia – redaktora gazety „Dzień Dobry”. Recenzja ta była
zamieszczona w ostatnim numerze (z dnia 17.03.2006.) „Dzień Dobry”
(www.dd.pl) i – za zgodą pana M. Gołębia – została przedrukowana u
nas, za co bardzo dziękujemy.

Na koniec nadmienię, że cena gry w Polsce wynosi 99,00zł. Kto
skorzystał z promocyjnej oferty (zamówienie przedsprzedaży) sklepu
internetowego Wirtus.pl (www.wirtus.pl) to nie dość, że zakupił grę za
79,90zł, to otrzymał dodatkowy prezent (w moim przypadku była to
podkładka pod mysz z Jedi Knight: Jedi Academy oraz dobrej jakości
koszulka ☺). W sklepie tym nadal obowiązuje ciekawa oferta cenowoprezentowa.

Books

Od 1. marca można już nabyć w księgarniach ostatni
tom „Nowej Ery Jedi”, pt. „Jednocząca moc”. Wydana
wreszcie przez Amber (www.amber.sm.pl) powieść Jamesa
Luceno daje wreszcie możliwość przeczytania finału wojny z
Yuuzhan Vongami. Cena książki to około 50,00zł. Oto krótkie
streszczenie akcji książki: zbliża się już finalna bitwa; Luke,
Mara i Jacen desperacko próbują znaleźć sojuszników,
którzy mieliby im pomóc w ostatniej kampanii przeciwko
Yuuzhanom; Han i Leia dowiedzieli się, że setki oficerów
Nowej Republiki zostały złożone w krwawej ofierze wrogim
bogom i tylko jedna kosmiczna stacja stoi pomiędzy siedzibą dowództwa Nowej
Republiki na Mon Calamari, a niekończącymi się falami wrogich sił; sojusznicy Jedi
testują śmiertelną broń, która ma doprowadzić do eksterminacji Yuuzhan – i
prawdopodobnie innych ras; w tym czasie w społeczeństwie Yuuzhan wybucha
rewolucja pomiędzy niższymi klasami a potężnymi lordami, bojącymi się wściekłości
Najwyższego Lorda Shimrry; nie ma już powrotu – ani dla Galaktycznego Sojuszu,
ani dla Yuuzhan; za dużo zostało poświęcone – za dużo jest do wygrania – teraz nic
nie może stanąć na drodze do zwycięstwa… lub totalnej anihilacji”. Za tłumaczenie
powieści odpowiada Andrzej Syrzycki.
Następną pozycją, jaką przewiduje wydać Amber jest powieść Troya Denninga
„Mroczne gniazdo I: Władca dwumyślnych". Pojawi się ona 25. kwietnia.
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Powieść ta rozpoczyna nową serię opisującą wydarzenia po wojnie z Yuuzhanami.
Zapowiedź z okładki głosi: „Grupa rycerzy Jedi, w tym Jaina i Jacen Solo, znika w
Nieznanych Regionach, podążając za dziwnym wołaniem o pomoc, które tylko oni mogli
usłyszeć. Chissowie oskarżają zaginionych Jedi o mieszanie się w spory graniczne pomiędzy
Chissami a niezidentyfikowanym agresorem. Rada Sojuszu nie wie, co jest przyczyną
niesubordynacji Jedi, którzy udali się na własną, z nikim nieuzgodnioną misję. Luke, Han i
Leia wyruszają w kierunku Nieznanych Regionów. Żadne z nich jednak nie jest
przygotowane na to, co tam zastaną…”. W serii tej spotkamy rasę Killików, o której
wspomniano co nieco w powieści „Zjawa z Tatooine”. Zapowiada się ciekawie.
W dalszej perspektywie wydawnictwo Amber planuje wydanie:
w czerwcu 2006 – ”Dark Lord: The Rise of Darth Vader” Jamesa Luceno; tłumaczenie:
Andrzej Syrzycki;
we wrześniu 2006 – ”Dark Nest 2: The Unseen Queen” Troya Denninga; tłumaczenie:
Aleksandra Jagiełowicz;
w listopadzie 2006 – ”Dark Nest 3: The Swarm War” Troya Denninga; tłumaczenie:
Aleksandra Jagiełowicz;
poza tym na warsztat pana Andrzeja Syrzyckiego ma trafić "Outbound Flight" Timothy`ego Zahna, albo "Republic
Commando: Hard Contact" autorstwa Karen Traviss.

Comics

Ostatnimi czasy komiksy ”Star
Wars” dostarcza na rynek polski
wydawnictwo
(www.mandragora.com.pl)
Mandragora i chwała im za to,
zważywszy na fakt ceny komiksu,
tłumaczonego
w
stosunku
do
oryginalnego. O cenach komiksów
oryginalnych rozpisywałem się powyżej,
zeszyty
Mandragory kosztują
nas
natomiast jedyne 5,00 zł. Ostatnimi czasy
pojawiły się następujące komiksy:
„Więzy krwi” (“Republic #64:
Bloodlines” ) – scenariusz: John
Ostrander;
rysunki:
Brandon
Badeaux; wydanie: 12/2005;
„Tag & Bink kopnęli w kalendarz
#1” (“Tag & Bink are dead #1”) –
scenariusz: Kevin Rubio; rysunki:
Lucas Marangon; wydanie: 12/2005;
„Tag & Bink kopnęli w kalendarz
#2” (“Tag & Bink are dead #2”) –
scenariusz: Kevin Rubio; rysunki:
Lucas Marangon; wydanie: 01/2006;
„Generał Skywalker #1” (“Empire
#26” ) – scenariusz: Ron Marz;
rysunki: Adrian Melo & Nicola Scott;
wydanie 02/2006;
w najbliższym czasie ukaże się
„Generał Skywalker #2” (“Empire
#27” ) – scenariusz: Ron Marz;
rysunki: Adrian Melo & Nicola Scott;
wydanie 03/2006.
Poniżej zamieszczamy krótką recenzję
pierwszej części komiksu „Generał
Skywalker” autorstwa Kamila M. Śmiałkowskiego – redaktora naczelnego magazynu
satyrycznego „Chichot” (www.chichot.com.pl). Recenzja ta została zamieszczona w lutowym
numerze magazynu „Premiery”, (www.epremiery.pl) w którym pan Kamil Śmiałkowski jest
redaktorem współpracującym. W imieniu Redakcji OM dziękuję za zgodę na przedruk
recenzji. Jako ciekawostkę pragnę tylko przytoczyć, że grafika tego komiksu jest
przygotowywana przez dwóch rysowników – wprawne oko jest w stanie zauważyć różnice w
postaciach i otoczeniu w pierwszej i drugiej połówce komiksu.
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Głównym gościem tegorocznej edycji mini-konwentu CorusCon 1 i ½ będzie Jarosław Marek Spychała –
filozof, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu i autor programu nauczania filozofii przy pomocy
klocków Lego (www.lego.com), zwanego Lego-Logos.
Opracowana przez Jarka Spychałę metoda
polega na wykorzystaniu przez uczniów
klocków Lego do interpretacji tekstów
filozoficznych. Jak wyjaśnił autor, na pomysł
nietypowych zajęć z filozofii wpadł podczas
swojej pracy na UMK. Chodziło mu o to, aby
sprowokować młodzież do samodzielnej
interpretacji czytanego tekstu filozoficznych.
Poprosił studentów, aby treść przeczytanego
fragmentu przedstawili w formie rysunków.
Rysunki te były następnie poddawane analizie,
co w praktyce oznaczało właśnie interpretację analizowanego tekstu.
„…Według Spychały, trudności z wyegzekwowaniem od uczniów lub studentów samodzielnej interpretacji tekstu
wynikają z konserwatywnego sposobu nauczania od początkowych klas szkoły, czyli szukania jedynej słusznej
interpretacji, którą zazwyczaj prezentuje nauczyciel.
– Nawet jeśli uczniowie są zachęcani do prezentowania własnych sądów i ich uargumentowania, to milczącym
założeniem jest, że młody człowiek nie jest zdolny do naprawdę samodzielnego myślenia i że nie ma prawa do
wygłaszania własnych opinii. W konsekwencji utrwala się w uczniach, a później pokutuje w studentach, mechanizm
czytania i interpretowania tekstów polegający na zmierzaniu do z góry określonych wniosków, które, jak sądzą studenci,
zgodne są z oczekiwaniami wykładowcy. Mówią i piszą to, co uważają, że należy, a nie to, co czują „w środku”, aż
wreszcie ich „środek” umiera – podkreślił filozof.
Następnie Spychała, udoskonalając swoją metodę nauczania zastąpił rysunki budowlami z klocków. Jak wyjaśnił,
zrobił to aby ułatwić zadanie studentom, którzy mniej sprawnie rysują.
– Niektórzy z nich wstydzili się pokazywać swoje rysunki, bali się narazić na żarty ze strony kolegów. Konstrukcje z
klocków mają zawsze z grubsza tę samą formę, niezależnie od indywidualnych predyspozycji. Nie widać na nich braku
wprawy, czy innych niedoskonałości – powiedział filozof.
Z zajęć ze studentami zrodził się pomysł zastosowania klockowej metody nauczania w szkołach na niższym
poziomie. Spychała rozpoczął współpracę ze Stowarzyszeniem Edukacji Filozoficznej Phronesis. Tam powstał projekt
Lego-Logos, w ramach którego w warszawskich szkoła zostanie zrealizowany eksperyment pedagogiczny, polegający na
przeprowadzeniu serii lekcji filozofii z użyciem klocków.
– Poszukujemy kolejnych szkół, które chciałyby uczestniczyć w projekcie. Zapraszamy nie tylko placówki z
Warszawy, ale także z innych miejsc. Docelowo projekt ma być realizowany w całej Polsce – powiedział filozof.
Eksperyment będzie badany przez naukowców, którzy na jego podstawie opracują stały program zajęć z historii
filozofii dla szkół, wykorzystujący zabawę klockami.
– Pomysł wykorzystania zabawy w procesie dydaktycznym znany jest już od dawna i praktykowany w wielu
szkołach. Moim jednak zdaniem szkolne zabawy nie są dość zabawne, gdyż w rzeczywistości są to zabawy pozorne –
żadne dziecko nie bawi się w domu w taki sposób, jak w szkole – zaznaczył Spychała.
Według niego, klocki lego to idealne rozwiązanie. Zabawa nimi jest popularna wśród dzieci w różnym wieku.
Interesują się tym zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. A ich uniwersalność pozwala zbudować dowolną konstrukcję,
dając dziecku możliwość pełnego wyrażenia swojej interpretacji tekstu.
Lekcja z użyciem klocków składa się z kilku etapów. Najpierw odczytywany jest na głos omawiany tekst, w razie
potrzeby nauczyciel wyjaśnia trudniejsze słowa lub sformułowania. Następnie uczniowie mają za zadanie przedstawić
treść wysłuchanego fragmentu w formie budowli z klocków. Kiedy wszyscy skończą zadanie, konstrukcje są kolejno
omawiane przez wszystkich uczestników lekcji, a autorzy poszczególnych prac mówią, jakie były ich przemyślenia kiedy
tworzyli swoje konstrukcje.
– Po przeanalizowaniu wszystkich budowli, uczniowie zwięźle przypominają swoje interpretacje. W odróżnieniu od
klasycznych zajęć, celem tego podsumowania nie jest wskazanie właściwego sposobu rozumienia tekstu. Chodzi przede
wszystkim o wytworzenie uczucia ciekawości i niedosytu, które sprowokują uczniów do samodzielnego zastanowienia się
nad problemem już poza szkołą – wyjaśnił Spychała.
Wśród celów programu Lego-Logos jego twórca wymienia: wzbudzenie ciekawości poznawczej w uczniach i
sprowokowanie ich do własnych poszukiwań, wykształcenie umiejętności uczestniczenia w dyskusji i prowadzenia
polemiki, zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych w procesie twórczego myślenia i działania, a tym samym rozwijanie
zdolności twórczych, pogłębienie umiejętności czytania ze zrozumieniem i wzmocnienie postaw tolerancji i otwartości
intelektualnej.…”
Uroczyste otwarcie Projektu Edukacji Filozoficznej Lego-Logos odbyło się podczas V Międzynarodowego Salonu
Edukacyjnego PERSPEKTYWY 2006, organizowanego w dniach od 2. do 4. marca w Warszawie.
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Na podstawie PAP opracował JW
Źródło cytatu: PAP (http://www.pap.net.pl/)
Warszawa
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Outlander

W tym numerze OM mamy zaszczyt przedstawić Wam wywiad z kolejnym Bossem naszego Stowarzyszenia. Jest
nim Vice-Prezes Outlandera Marcin ‘IoNois’ Tokarski. Na wstępie należy chyba dodać, że spośród wielu osób,
które Prezes Yako widział ewentualnie na stanowisko swojego zastępcy, tylko IoNois zdecydował się je objąć. Należy
podkreślić, że jest to stanowisko, z którym nie wiąże się, aż tak wielka władza, jak co niektórym się wydaje. To raczej
odpowiedzialny stołek, na którym trzeba się sporo napracować, aby „opinia publiczna” potrafiła zauważyć i docenić
włożony trud. Myślę, że pierwsze miesiące wiceprezesury IoNoisa można uznać za udane, zwłaszcza, że to za jego
sprawą spotkania organizacyjne CC nabierają charakteru bardziej zorganizowanych i przemyślanych. Ale co ja tu będę
duby smalone bredził – po prostu przeczytajcie, co zastępca Yako ma do powiedzenia na te i inne tematy.

Outlander Magazin: Po Yako i Falconie przyszła pora na… Telesfora? Nie,
oczywiście, że nie na Telesfora, tylko na IoNoisa, który jest obecnie
drugim vice-prezesem Outlandera.
Witam, IoNois. Fajnie, że zechciałeś wziąć udział w tym – stałym (już
od dwóch numerów OM) – przedsięwzięciu naszego pisemka, jakim jest
„Wywiad z Outlanderowym Anzatem (czyt. Wampirem – ha, ha…)”. Nie
masz się co martwić na zapas – nikt nie będzie Cię tu katował, przebijał
kołkiem, czy upuszczał krwi. Chcielibyśmy po prostu spytać Cię o kilka
spraw dotyczących naszego wspólnego hobby, naszego Stowarzyszenia
oraz może kilku ściśle tajnych danych dotyczących Twojego życia
osobistego. ☺
Zacznijmy spokojnie – tak jak z Falconem, potem będzie ostrzej! ☺
Na początek może powiesz nam coś o sobie, co porabiasz na co dzień,
tzn. czym się parasz itd.?
IoNois: Studiuję, pracuję jako spedytor morski w prywatnej firmie… przeważnie
nudy, ale da się wytrzymać. Po godzinach jestem v-p Outlandera i Mistrzem
Gry w kilku kampaniach RPG, miedzy innymi Star Wars.
OM: Kiedy i gdzie zaczęła się Twoja przygoda ze „Star Wars”? Czy
miałeś wśród swoich rówieśników równie zapalonych fanów Trylogii
Lucasa?
ION: W Warszawie, na Saskiej Kępie, w mieszkaniu, w którym wtedy
mieszkaliśmy razem z rodzicami, kiedy po raz pierwszy obejrzałem jako
dziecko Epizod IV w TVP, a później już bardziej aktywnie, kiedy to mój brat
przyniósł pierwsze sprowadzone do Polski podręczniki do WEG SW RPG (D6). 30.03.2005. – Nieoficjalne, przy koreliańskim,
To właśnie wtedy zacząłem również grać i prowadzić SW, dopóki nie wyszło
spotkanie Outlandera
D20. Dla niewtajemniczonych – Wizards of the Coast wykupili licencję na SW i od tamtej pory prowadzę z małymi
przerwami D20 (najdłuższa przerwa trwała prawie 6 miesięcy kiedy to przygotowywałem się do matury i do egzaminów
na studia).
OM: To było jakieś 20 lat temu, a co się działo później? U nas, w Polsce w sumie nic nie można było dostać,
poza podrabianymi figurkami postaci i – nieco później – książkami kontynuującymi Trylogię. Od drugiej połowy
lat 80-tych do połowy 90-tych fandom SW w dużej mierze przechodził okres uśpienia, można by rzec – śmierci
klinicznej. Dopiero w drugiej połowie lat 90-tych pojawia się Trylogia Zahna wydana przez Amber, można było
nabyć anglojęzyczne podręczniki do RPG, karciankę CCG, Lucas wypuścił Wydanie Specjalne „Gwiezdnych
Wojen”, TM-Semic wydał „Mroczne Imperium”… Czy na fali wzrastającego zainteresowania „Star Wars” Twoja
pasja również przeszła ponowne narodziny i reaktywację?
ION: Tak, wtedy zacząłem czytać książki wydane po polsku (mało innych rzeczy mnie tak interesowało jak SW).
Z podręcznikami nie miałem problemu dzięki mojemu bratu (pozdr dla SENDYWIGIUSA :P).
OM: Z tego co mi wiadomo jesteś wiernym fanem starwarsowego RPGa. Krótko mówiąc – Star Wars RPG to
Twój konik. W naszym gronie jest kilku graczy tej platformy, ale to chyba Ty jesteś z nich największym
zapaleńcem… ☺ Czy oprócz RPGa coś jeszcze Cię
interesuje – książki, komiksy, gry komputerowe, karcianki – o Miniatursy nawet Cię nie pytam, bo wiem, że to na
pewno nie – ale może jeszcze jakieś figurki, gadgety?
ION: Poza RPG… książki, komiksy, gry komputerowe (zwłaszcza RPG i strategia). Kiedyś nawet starałem się grać
w karcianki, ale RPG mnie pochłonęło na tyle, że nie mogłem znaleźć czasu na inne rzeczy.
OM: Czytasz tylko czasami, czy wszystko co jest wydawane na rynku przez Amber i inne wydawnictwa? A tak
w ogóle to co ostatnio ze znaczkiem „SW” miałeś na czytelniczym warsztacie i jak oceniasz tę pozycję?
ION: Staram się czytać wszystko, ale nie na wszystkie książki mnie stać… a trzeba przyznać, że mam poważne
zaległości, jeżeli idzie o lekturę SW.
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OM: Wróćmy jeszcze na chwilę do RPGa. Czasami jesteś mistrzem gry,
ale czasami sam stajesz się uczestnikiem kreowanej przez kogoś
przygody. W kogo się wówczas najczęściej wcielasz? Czy masz ulubiony
rodzaj postaci – nie chodzi mi konkretnie o bohatera, typu Luke
Skywalker, tylko raczej ogólnie – np. oficer Imperium rasy Wookiee,
zdradzający umiejętności władania Mocą (wiem, wiem, łamię chyba
wszelkie konwenanse i przyjęte w Universum reguły – to niemożliwe,
chociaż… ☺ w „Gwiezdnych Wojnach” chyba wszystko jest możliwe), czy
coś w tym stylu…?
I jeszcze druga część pytania: jakie masz zapatrywania polityczne w
stosunku do „Gwiezdnych Wojen” – chodzi o to, czy jesteś sympatykiem
Rebelii lub Imperium, lub Sithów… Jedi, Mandalorian itd. …? – I czy ma to
21.08.2004. – Alderaan 2004 – IoNois i inni
Outlanderowicze: Herbu, Killrah, Loru &
wpływ na kreowaną lub kreowane przez Ciebie postacie w RPG?
Falcon
ION: To w zasadzie trzy pytania, ale wszystkie odpowiedź jest jedna … JEDI!
Tak, Jedi są postaciami, które przeważnie odgrywam i z którymi potrafię się
utożsamić… moja pierwsza postać, jaką stworzyłem, była Jedi – i praktycznie
każda kolejna.
OM: Jakoś mnie to nie dziwi.
OK… teraz może „pomaglujemy” Cię z samej Sagi Lucasa. Który
film jest Twoim ulubionym i dlaczego nie jest to „Mroczne Widmo”?
Druga część tego pytania, to oczywiście żart i nie musisz się do niego
ustosunkowywać. A tak w ogóle powiedz też coś może na temat „RotSa”,
który u tak wielu fanów wzbudził mieszane uczucia. Jak oceniasz epizod
kompletujący Gwiezdną Sagę? Czy „Zemsta Sithów” zawiodła Twoje
oczekiwania?
21.08.2004. – Alderaan 2004 – NaVaR,
ION: Masz rację, TPM nie jest jednym z najlepszych dzieł wujka Lucasa, ale
IoNois, Falcon prowadzą prelkę z RPGa
ma swoje chwile, np. Darth Maul vs. Jedi Master Qui-Gon Jinn / Obi-Wan
Kenobi. Najlepszy wg mnie jest EV „Imperium kontratakuje”, mimo tego, iż Luke
jest tam pokazany jako wieśniak porywający się z motyką na słońce – film
pokazuje również drogę, jaką Jedi musi przebyć, by stać się godnym tytułu
Rycerza… ROTS… hmmm… też ma swoje momenty, ale w głównej mierze
wzbudził we mnie lekkie rozdrażnienie i chęć mordu. Powinien być dwukrotnie
dłuższy. :P
OM: A teraz uwaga! Większość osób ma w tym momencie sporo
problemów z odświeżeniem swojej pamięci. ☺ Chciałem spytać Cię czy
pamiętasz od kiedy (najlepiej data lub numer spotkania) uczęszczasz na
Warszawskie Spotkania Fanów Star Wars, czyli od kiedy dołączyłeś do 12.03.2005. – CorusCon Zero – to może mała
sesyjka RPGa?
warszawskiej grupy fanów?
ION: Oooo, nie… Pamiętam, że były to spotkania w Empiku, ale nie powiem
Ci nic więcej… po prostu nie pamiętam!
OM: Tak też myślałem. Hi, hi, hi… ☺ Zwykle fani z długim stażem nie
pamiętają już dobrze początków.
Było łatwo – teraz będzie trudniej. Przyszła już pora na nieco
trudniejsze pytanie. Dlaczego podjąłeś się tej zaszczytnej funkcji zastępcy
Prezesa Outlandera? Jak nam wiadomo, Yako przez pewien czas miał
duży problem ze znalezieniem odpowiedzialnej osoby, która chciałaby
zając ów “stołeczek” we władzach Stowarzyszenia. Dlaczego Ty się
zgodziłeś?
ION: Byłem potrzebny, więc jestem… A tak szczerze, to okazało się, że jako jedyny nie odmówiłem. To chyba powinno
mnie dołować, ale… Takie życie. Są pewne zaszczytne „stołki”, na które nikt nie chce się wdrapać.
OM: Masz chyba dużo racji – ludzie często dużo gadają, dużo krytykują – zwłaszcza władzę, a jak przyjdzie co
do czego, to nikt się niczego nie chce podjąć, a tym bardziej wziąć za coś odpowiedzialności. To była
niewątpliwie trudna i odważna decyzja. Ale jeśli chodzi o mnie (żeby tylko nikt nie przeczytał owych słów jako
wazeliniarstwo władzy przez wolne media ☺), uważam, że swoim doświadczeniem i charakterem świetnie
uzupełniasz Zarząd w postaci zespołu Yako – Falcon. Myślę, że wiele osób ze Stowarzyszenia się ze mną zgodzi.
Jaką, Twoim zdaniem, politykę powinien prowadzić Outlander, tzn. w głównej mierze Zarząd
Stowarzyszenia? Czy powinniśmy działać we własnym gronie, czy też powinniśmy otworzyć się na zewnątrz, w
celu poszukiwania nowych członków, celów, współpracy?
ION: Wg mnie (to jest moje prywatne zdanie), najpierw powinniśmy uprzątnąć własne podwórko i porządnie się
zorganizować jako Outlander, a później myśleć o Fuzjach… czy innego typu współpracy. Co nie oznacza, że taka
współpraca nie mogła by nam pomóc.
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OM: Jakie przewidujesz zmiany i plany w działalności Outlandera? Czy –
Twoim zdaniem – dwa konwenty w ciągu roku to wszystko, na co nas
stać?
ION: Nie mnie się wypowiadać co do planów, ale mogę powiedzieć, iż mamy
świetlaną przyszłość jako stowarzyszenie… jeżeli oczywiście będziemy działali
razem.
OM: A jak się ustosunkowujesz do planów tworzenia audiobooków,
prowadzenia audycji radiowych? Czy – Twoim zdaniem – powinniśmy
wprowadzić do naszego repertuaru tzw. imprezy na zewnątrz, tj.
przeznaczone nie tylko dla fandomu „Star Wars”? Chodzi mi tu o imprezy
typu happeningi (jakie na przykład organizuje grupa fanów w Gorzowie
Wielkopolskim), promocje (np. produktów związanych z SW) i akcje
charytatywne (np. wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) w jakie włącza
się 501st Legion. Czy uważasz, że w jakiś sposób nie spowodowałoby to
“rozreklamowanie” Outlandera i ugruntowanie Jego marki?
ION: Tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze, abyśmy współdziałali
jako stowarzyszenie. Wszystkie wymienione przez Ciebie sposoby promocji
Outlandera jako stowarzyszenia, w którym miłośnicy SW mogą znaleźć coś dla
siebie – a nie jako produktu, który chcemy sprzedać, przyniosą nam zarówno
rozgłos, jak i dadzą niesamowitą frajdę (może poza audiobokami – to też jest
moje prywatne zdanie, osobiście nie chciałbym… udzielać głosu Wampie).
21.08.2004. – Alderaan 2004 – Obowiązkowe
zdjęcie pamiątkowe z Yodą i Szturmowcem ☺ OM: Według wielu osób z fandomu, CorusCon 2005 był niewątpliwie
wielkim naszym sukcesem. Jednak od początku w dużym stopniu mamy
problem z miejscem i organizacją naszych spotkań. Jak dzisiaj, po kilku
miesiącach od objęcia funkcji vice-prezesa, oceniasz dotychczasowe
dokonania Stowarzyszenia?
ION: Powoli, sukcesywnie dojdziemy do tego, co pozwoli nam działać „pełną
parą”. Miejsce spotkań jest bardzo ważne, musi być odpowiednie dla
większości członków Outlandera. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, by
spotkania odbywały się cały czas w jakichś pubach.
OM: Odejdźmy może nieco od głównego nurtu – Czy coś poza
„Gwiezdnymi Wojnami” przedstawia dla Ciebie jakąś wartość? Czy poza
„Star Wars” istniej dla Ciebie fantastyka w wymiarze – film, książka,
komiks, gry komputerowe i inne? A może interesujesz się jeszcze czymś
innym?
ION: Ależ oczywiście, że tak… RPG :D… D&D i inne RPG ze światów
Fantasy, książki opisujące Forgotten Realms czy Greyhawk. Filmy wszelkiego
rodzaju fantasy i SF. Aż w końcu, ale wcale nie mniej ważny Tolkien
(prawdziwy mistrz).
OM: A teraz uważaj… Na koniec musisz sięgnąć do Swojego wnętrza i
powiedzieć, co czujesz! Żartuję oczywiście. ☺ Chciałem Cię spytać, jak
Gość w Twoim wieku radzi sobie w świecie dorosłych, gdy ludzie
(bardziej poważni niż my oczywiście) z Twojego otoczenia, np. pracy,
dowiadują się, że jesteś zapalonym (można czyt. zwariowanym lub nawet
23.04.2005. – 59 WSFSW / 03 Outlander
zbzikowanym) fanem Gwiezdnej Sagi George’a Lucasa?
ION: Wdzięczność, szczęście… hehe… Jak to – jak? Po prostu mówię im – czym jest SW, jak nie wiedzą? – a oni
przeważnie potrafią docenić prawdziwe zamiłowanie do jakiegoś tematu… Może też boją się – widząc takiego wariata jak
ja, który potrafi mówić godzinami o SW – że im coś zrobię… ☺ ale ja nie wyglądam aż tak strasznie prawda?
OM: No pewnie, że nie wyglądasz tak strasznie… hmmm… tak – to znaczy jak? – a… że coś im zrobisz. Jasne,
że nie, przynajmniej ja Cię tak nie odbieram ☺
To tyle na dzisiaj. Widzę ☺ jak bardzo Cię zmęczyłem – krople potu na czole, zmęczone, podkrążone oczy.
Ale nie martw się – będzie nagroda – wywiad z Tobą będzie jednym z głównych atrakcji nowego numeru OM. ☺
Dziękujemy Ci za wywiad i życzymy udanego okresu vice-prezesury. Mam nadzieję, że Twój organizatorski
zmysł i mobilizujący wpływ na resztę gremium Zarządu i całego Outlandera wpłynie owocnie na naszą dalszą
działalność na arenie lokalnej i krajowej, czego Tobie, Sobie i naszym czytelnikom życzę.
W imieniu Redakcji OM – wywiad z IoNoisem przeprowadził JW; photos by JW
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Co tam panie w Galaktyce?

W dzisiejszym numerze mamy zaszczyt zaprezentować Wam sylwetkę następnego lokalnego fanklubu
„Gwiezdnych Wojen”. Jeśli chodzi o prezentację tego typu, to chyba najlepiej dokonują jej sami członkowie danej
organizacji, którzy znają ją od podszewki. Dlatego też zamiast sami oceniać, przeprowadzamy zwykle wywiad z jej
członkami. Tym razem jednak prezentacja będzie miała nieco odmienny charakter. Poniżej przedstawiamy syntezę
działalności „Spotkań

Śląskich Fanów Star Wars” wykonaną przez jej członków.
JW

Wszystko zaczęło się od Bastionu, na którym ruszył dział Fandom z
Warszawskimi Spotkaniami Fanów Star Wars, organizowanymi przez Andarala.
To właśnie z nim mailowo na początku października 2002 roku JORUUS
omówił wstępne informacje odnośnie tego jak zabrać się za organizację
Spotkań Fanów. Potem, czatując na Bastionowej kantynie, JORUUS spotkał
emeza z Gliwic, który był stałym bywalcem pierwszego Holonetu. Spotkał się z
nim niecały tydzień później. Podczas tego spotkania ustalili, że w celu
rozeznania umieszczą pierwszą informację.
Dokładną formę, nazwę oraz czas i miejsce pierwszego spotkania ustalili
nieco później. emez podjął się organizacji I Spotkania Śląskich Fanów Star
Wars i tak wystartowaliśmy z SŚFSW 07.12.2002 w sobotę o 12:00.
Pierwsze spotkania liczyły zdecydowanie mniej fanów. Nie było też tyle
atrakcji, raczej luźne rozmowy zapoznawcze oraz wokół tematów SW.
Organizacja nie zmieniła się; w dalszym ciągu każdy fan ze Śląska może
zorganizować spotkanie. Po każdym spotkaniu jeden z uczestników pisze
raport.
Organizacją SŚFSW zajmują się właśnie fani ze Śląska; jeśli ktoś ma
ochotę, zgłasza chęć organizacji koordynatorce SŚFSW. Organizator wybiera
miejsce spotkania w danej miejscowości (z której zazwyczaj pochodzi),
komponuje info i wysyła je do koordynatora. Koordynatorzy mają kluczowe
znaczenie przy organizacji SŚFSW, bo rozsyłają informacje o spotkaniu w
internecie. Do tej pory SŚFSW miały trzech koordynatorów: emez, JORUUS –
kiedyś oraz ceta – aktualnie.
Same spotkania odbywają się raz na miesiąc w różnych
miejscowościach woj. śląskiego. Na zwyczajnych, krótszych spotkaniach w
pubach zazwyczaj, rozmawiamy, gramy w sabacca, TCG, CCG bądź gry
planszowe. Graliśmy też w Kalambury czy Państwa-Miasta ze Star Wars.
Mamy też za sobą trzy nakręcone na zamku w Toszku fanfilmy. Były to
spotkania całodniowe, odbywały się corocznie, a fanfilmy stanowią trylogię pt.:
„Tosh’eeckie Wojny”. Z premierą, mam nadzieję zdążymy do 30-lecia Star
Wars :)
Zorganizowaliśmy również w czerwcu 2004 parodię wyścigów podracera
pt.: „Muchowiec Classic Podracer” na katowickim lotnisku sportowym.
Co roku organizujemy też 3-dniowe spotkanie SŚFSW w Kotulinie, w
Szkole Podstawowej. Jest to okazja by fani mogli spędzić ze sobą całe trzy dni
i dobrze się bawić. Na tych spotkaniach najważniejszy był zawsze Śląski
Turniej Sabacca. W tym roku malowaliśmy też zbiorowego fanarta oraz
zorganizowaliśmy pierwszy Śląski Turniej Walki na Miecze Świetlne. Pełny
raport oraz zdjęcia z tegorocznego spotkania w Kotulinie można zobaczyć w
tym miejscu. Mamy na razie ustalony grafik spotkań do końca czerwca 2006, w
różnych miejscowościach woj. śląskiego.
SŚFSW są luźnymi, towarzyskimi spotkaniami – wszystkich fanów
niezależnie od wieku i upodobań [Imperium, Rebelia] witamy miło i z otwartymi
ramionami.
Na dzień dzisiejszy nie ma takich planów, aby stworzyć oficjalny fanclub.
Przez spotkania razem przewinęło się 145 fanów. Średnia wieku to ok. 20-22
lat. Większość fanów to uczniowie bądź studenci.
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Według nas obecna sytuacja
polskiego fandomu SW nie jest zła,
ale brakuje koordynacji oraz opieki
największych serwisów internetowych, ponadto jest w Polskim
Fandomie dużo krzykaczy internetowych siejących zamęt, a nie
mających na tyle odwagi, aby pojawić
się live. Cieszy natomiast to, iż mamy
SWowe Konwenty ogólnopolskie,
lokalne spotkania, które stanowią
trzon Fandomu oraz organizację
ogólnoświatowego zasięgu – Polish
Outpost the 501st Legion.
Fani z SŚFSW już wiele razy
uczestniczyli w różnych konwentach
jak Alderaan, Goblikon, CorusCon.
Zawsze chętnie jeździmy na tego
rodzaju spotkania. Część z Nas,
zwana
dowcipnie
Polską
Ligą
Sabacca w składzie: ceta, JORUUS
oraz Kyle Katarn, przeprowadza
często warsztaty gry oraz turniej
Sabacca na konwentach. Nasze zasady oraz karty można ściągnąć z tej strony.
Strona spotkań www.ssfsw.prv.pl powstała po to, aby zaprezentować spotkania i pokazać, co na nich robimy. Na
stronie można przeczytać raporty za wszystkich spotkań, skomentować je, obejrzeć zdjęcia oraz ściągnąć zasady paru
gier i zabaw, które przeprowadziliśmy na SŚFSW, jak: Sabacc, Dejarik, Planety-Rasy. Zapraszamy również na forum i na
spotkania SŚFSW.
text & photos by SŚFSW (źródło: http://www.ssfsw.prv.pl/)
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Raport Mynocka

Powiedzmy – rankiem, powiedzmy – pięknego i – powiedzmy, słonecznego dnia 17-go lutego, A.D. 2006 oddział doborowych
komandosów grupy specjalnej (trzeba zaznaczyć, iż to niedokładnie to samo, co grupa do zadań specjalnych, zaś znaczeniowo
zbliżone raczej do – dajmy na to – instytucji szkoły specjalnej :]) 'Outlander', z względnie cichym szumem silników (yonowych) shuttli
dotarł do miejsca zamieszkania ostatniego członka elitarnej jednostki, wyposażonego na potrzeby wyprawy w śmiertelnie
niebezpieczną broń biologiczną. Przejąwszy umęczoną i piszącą te słowa huntressę FF wraz z jej stadkiem zarazków, dwa
opancerzone promy wyruszyły w długą, cętkowaną i krętą Highway to Kotulin, w celu uczestnictwa w XXIX SŚFSW (Spotkaniu
Śląskich Fanów Star Wars).
W związku z tym, iż specjalizacja członków ekipy wyznaczonych na stanowisko drugiego i zapasowego pilota shuttla w grupie
oddziału (pod hasłem przewodnim „Mamy wyjebane na różowo”) odbiegała nieco od umiejętności rozpoznania terenu, droga była
trochę bardziej kręta i cętkowana (w głównej mierze nakrapiana dziurami i wertepami) niż powinna. Winę można jednakowoż w równiej
mierze przypisać składowi drugiej części kolumny, prowadzonej przez wielebnego Navara Łysego od ojców Zakolanów. Światło
odbijające się od jego czaszki skutecznie i z efektem porównywalnym jedynie z wybuchem supernowej zatapiało okolicę w płomiennym
blasku, powodując kolizje, korki, samoczynne uwalnianie się pokładów ropy naftowej, manifestacje na tle rasowym i kolejki w
supermarketach. Uniemożliwiało to również częściowo nawigację, aczkolwiek po wielu trudach, poszukiwaniach w przydrożnych lasach
grzybków (krążą słuchy, iż były to po prostu próby rozsiania zarodników grzybów atomowych przez kierowcę shuttla), odśpiewania
obowiązkowego repertuaru religijnego, wizycie u wujka Alberta i desperackiej integracji z obsługą ślunskiej stacji benzynowej, paru
załamaniach nerwowych, dotarliśmy do rejonów, które uniemożliwiały zbłądzenie – tak, tablica głosząca dumnie „Kotulin”
jednoznacznie wskazywała na osiągnięcie celu. Po paru niezbędnych formalnościach mogliśmy mienić się szczęśliwymi uczestnikami
XXIX SŚFSW i zająć się podstępnym przeniknięciem do szeregów śląskich fanów oraz siać wrogą stołeczną propagandę. W ramach
tej podstępnej i zakrojonej na szeroką skalę akcji część składu zajęła się wprowadzaniem w życie planu zdobycia tytułu
mistrzowskiego w Sabaccu, część komandosów postanowiła się zmonopolizować, tj dokonać inwazji na planety oraz statki gwiezdne w
grze zwanej dla niepoznaki „Monopol”, po czym wziąwszy zaś udział w panelu z szanownym i szacownym tłumaczem „Mrocznego
Widma”, zaszczyciwszy częściowo prezentację PO poprowadzoną przez oficera Joruusa (oj, chyba kiepsko ostatnio karmią w tym PO
;)), postanowiła pointegrować się bliżej z otoczeniem, a następnie z rozmysłem poczęła dręczyć DJa niemożliwymi do spełnienia
życzeniami. Po odbyciu zwyczajowej orgii ku czci pomniejszych bóstw pogańskich program imprezy zhybrydował nieuchronnie w
masakrę urozmaiconą rzezią, rozmówkami integracyjnymi, postępującym zwyrodnieniem, stratami w ludziach, kolczykach, trampkach i
tostach. Finał nastąpił w godzinach mocno porannych i zmęczonych, jednak uczestnikom nie dane było zażyć zbyt długiego
wypoczynku i uzdrawiającego transu – rozpoczęcie programu dnia następnego nastąpiło podejrzanie szybko i wzbudziło konieczność
wzmożonej koncentracji, spożycia kawy, żurku tudzież Fanty. Pierwszym i wesołym punktem SŚFSW tegoż dnia było malowanie
wspólnego fanarta – co u niektórych uczestników rzeczonego punktu zrodziło konieczność przeprowadzenia krótkiego treningu
stretchingowego, co z kolei zakończyło się okrutnymi zakwasami łydek, co z kolei zaowocowało… eee…, tak – wracając do meritum:
malowanie fanarta zostało przeprowadzone sprawnie, wesoło i hejże-ha, zaś efekt końcowy nasunął nieodparte skojarzenia kulinarne
– koncentrując się m. innymi na gustownie uformowanej grupie klopsików, lesie brokułowym, hamburgerze (wraża propaganda
rozpowszechniła pogłoski, jakoby miał być to burak ćwikłowy z barbarzyńsko uciętą nacią, ale są to jedynie pomówienia
ukierunkowane na zasianie zamętu :>). Wkład w arta ekipy Wa-wa zakończył się nieuchronnie tym, co było do przewidzenia –
anorektycznym Bobą Fettem, który po bliższych oględzinach zdradził uważnym obserwatorom zanik lewego dolnego fragmentu płyty
żebrowej pancerza, co jednak po jeszcze bliższych oględzinach zostało zidentyfikowane jako celowe działanie maskujące, z uwagi na
otoczenie sklasyfikowane jako sos pomidorowy. Swój udział w fanarcie złotymi zgłoskami zapisali także nieoficjalni, niepotwierdzeni i
nieobecni sponsorzy imprezy, mianowicie TV TRWAM oraz Biedronka, której jest niedobrze, bo jest za blisko.
Następnie i raczej biernie nasza wesoła ekipa uczestniczyła w sprawnie i wystawnie zorganizowanym turnieju walki na długie kijki
otulone warstwą gąbki i taśmą izolacyjną, tj. prześwietne miecze świetlne. Na szczęście obyło się bez ofiar.
Dalsze i kolejne części programu zawierały – zależnie od miejsca działań – zapoznanie się z zasadami i prezentację Miniatursów,
kolejne rozgrywki w Sabacca, głupawkę, lepienie ze śniegu Jabby the Almighty, Wyścigi-Do-Bramki, piłkę śnieżną, głupawkę, ataki
śnieżkowe, prezentację kawałów z serii miśkowej (opierających się na głębi fabularnej, środowisku leśnym oraz magicznej liczbie
„dwa”), rozmowy dziwne i jeszcze dziwniejsze, głupawkę, obrządki okołotostowe, nawracanie i macanie wierni, głupawkę, rozmowy
zwyrodniałe, czekanie na Godota – ekhm, pizzę, czekanie na pizzę, czekanie na pizzę, czekanie na pizzę, zakończone w przypadku
coponiektórych nerwicą (Chcę! Chcę! Chcę! Chcę! :D), próbami leczenia histerii (Wdech! Wdech! Wdech! Wdech!) oraz wyrażaniem
się mocno niecenzuralnym, zaś w przypadku jedynych-godnych-kapłanek-Gieniowych – zaszczytem prezentacji otoczeniu jejmości
Genowefy de Pizza (tu następuje przerwa na pomachanie wierni mackami, nibynóżkami, szczękoczułkami i nogogłaszczkami oraz
błogosławieństwo przyssawkami – Gienia serdecznie pozdrawia wszystkich! :D), popisy wokalne Uli vs FF, część zaś osób oddała się
udziałowi w sesji prowadzonej przez Lorda, następnie, po zakończeniu rozgrywek w Sabacca wszyscy uczestnicy zebrali się ładnie i
grzecznie, coby oklaskać zwycięzców rzeczonego turnieju sabaccowego oraz turnieju mieczowo-świetlnego. Tu także nastąpił miły
akcent odśpiewania zwyczajowego hymnu „Stolarz” – tym razem ku czci Uliczki, która to postanowiła za karę i z zaskoczenia obejść
swe wkroczenie w wiek dorosły na XXIX SŚFSW – (co oczywiście wróży jej świetlną, ee – świetlaną przyszłość ;)). Dalej nastapiły
Projekcje Specjalne (dla młodzieży specjalnej ;)) w towarzystwie Zielonego Gościa Specjalnego (i nie był to ufoludek :>), przy czym
program wrócił na poprzednie tory – część prowadziła rozmowy mądre, durne & mniej durne, część postanowiła wyżyć się na Bodze
ducha winnych uczestnikach Spotkania XXIX fizycznie, psychicznie, mentalnie, amoralnie oraz na wszelkie inne możliwe sposoby, co
zaprezentowało finalnie różne kombinacje wymiany werbalnej i niewerbalnej między ofiarami i napastnikami, przy czym ów podział
raczej się zatarł, tak więc na sam koniec nie wiadomo było, kto zacz ofiara (choć osobiście skłaniałabym się ku twierdzeniu, że
wszyscy nimi byli :]).
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W godzinach dość późnych – choć tym razem zdecydowanie mniej zmęczonych i nieco wcześniejszych niż dzień, eee,
wcześniej, ekipy rozpoczęły regenerację nocną.
Kolejny poranek zaczął się… eee, o poranku – zaś główny gwóźdź programu stanowiły Modelinki przeprowadzone przez
Joruusa, których efektem była śliczna… no dobra – prawie jak żywa… – no dobra – przyzwoita… ekhm – no dobra – po prostu armia
Gonków w różnych wariacjach i wersjach wymiarowych. Uczyniwszy tako i z Gonków zupę, wyjąwszy je z wrzątku, osuszywszy,
zapakowawszy graty do Shuttla nr 1 oraz Shuttla nr 2 ekipa warszawska pożegnała się sprawnie, szybko, z żałością i mocnym
postanowieniem nie poprzestania na jednorazowym uczestnictwie w Spotkaniu na Rubieżach Śląskich, wskoczyła do środków
transportu i – licząc po drodze zabytki architektoniczne w formie rozlicznych kapliczek, gubiąc drogę (dla odmiany tylko raz), z pieśnią
religijną na ustach ruszyła z piskiem kopyt i skowytem silników przed siebie (a także nieco w bok).
24 kapliczki, ok. 10 kościołów, 2 porcje frytek, filet z mintaja, 5 porcji żurku, hot doga, ruskie pierogi, naleśniki z dżemem, 2
herbaty i 4 kawy dalej dotarliśmy do – teges – przedmieść warszawskich zamieszkiwanych przez część ekipy. Tu nastąpiło
nieuchronne, smutne i łzawe rozstanie.
Podsumowując – zabawa przednia i godna – jak to bywa w przypadku wszelkich tego typu zlotów/zjazdów/spędów/whatever.
Dzięki zasłudze uczestników i organizatorów nie było chyba osoby, która nudziłaby się – a i nadmienić tu należy, że mimo luźnej
atmosfery i braku jakichś restrykcyjnych regulacji każdy docenił starania Orgów i obyło się bez większych wtop.
Osobiście pozwolę sobie podziękować przede wszystkim Organizatorom i złożyć wyrazy rispektu za trzymanie w ryzach bandy
zdziczałej tłuszczy (zejdź no z tej bramki!!! ;)) oraz podjęcie się zapewnienia im rozrywki (na najwyższym poziomie ) oraz pracę
włożoną w Spotkanie.
Również dzięki ogromniaste wszystkim-wszystkim – zarówno tym, których dane mi było poznać dopiero w Kotulinie jak i spotkać
po raz kolejny – uczestnictwo w tego sortu Spotkaniach rokuje nadzieje jedynie na coraz lepszą sytuację w Fandomie, jeśli chodzi o
organizację Spotkań, zarówno tych mniejszych, jak i większych. To właśnie na takich spędach, dzięki Wam, można cały czas odkrywać
SW na nowo – ze stron nieraz całkiem zaskakujących i mniej lub bardziej niekonwencjonalnych ;) Oby więcej okazji do wspólnych
zjazdów – i oby wciąż więcej osób, które mamy okazję poznawać wirtualnie pojawiało się również w realu.
Żałuję, że nie udało mi się pogadać, wymienić uścisku czy podwójnego nelsona z każdym – mam nadzieję, że jest to do
nadrobienia ;)
Dzięki ptysiowe każdemu z osobna i wszystkim razem raz jeszcze i – mam nadzieję – do następnego razu! Niech Moc będzie z
Nami!!! :D
raport popełniła FF;
photos by SŚFSW – za zgodą autorów;

A może by tak… partyjkę Dejarika?
(Komu Otas wyrwie ręce? :D)

Ulv vs Tremayne – ratuj się, kto żyw!
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Prowadzona przez Lorda sesja dostarczyła
wszystkim wiele radości :)

Warsztaty dla dzieci autystycznych… eee,
Poranek z Modelinkami, znaczy :D
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Reportaż

W dziale „Reportaż” będziemy prezentować ciekawe spojrzenia na różne aktualne sprawy i problemy życia
codziennego. Dziś przedstawiamy niepowtarzalny materiał przygotowany przez dwóch dziennikarzy imperialnego
dziennika: Merridiusa i Bacę, wykradziony przez naszego rebelianckiego agenta, którego nazwiska, z racji tajności
wykonywanych misji nie ujawnię. Pamiętajcie, że nie co dzień nadarza się okazja przeczytać relację mieszkańca
Odległych Rubieży z wycieczki po galaktycznej stolicy, Coruscant. To niepowtarzalna lektura. Szczerze polecam.
JW

Ekipowcy z Outlandera, poruszeni magią opowieści naszych barwnych wojaży po najwspanialszym polskim
mieście, którego wizualna świetność i szlachetna patyna wieków w kamieniu przepadła z kretesem dzięki wydatnemu
działaniu panów, o których Zygmunt Staszczyk śpiewał, że „zrobili co swoje”, zaproponowali, iżby poświęcić jedną z
naszych epickich podróży na wyczajenie w Warszawie czegoś choć trochę connected z SW. Łatwo powiedzieć – trudniej
wymyślić coś, co nie byłoby totalną żenadą. Z pomocą przyszła telewizja, co prawda nie publiczna, i tak dzięki
programowi na Animal Planet o powstawaniu stworasów (ras nieinteligentnych) z SW na przestrzeni całej podwójnej
Trylogii albo potrójnej Dylogii, udaliśmy się zatem na Świętą Praską Ziemię, na teren Praskiego ZOO. Piszę ‘my’, lecz
wciąż nie precyzuję. Toteż pora nadeszła: Merridius, ‘Honorowy Tomasz’ IkitClaw oraz ja – niżej podpisany. Ustawieni o
dwunastej w ciepły niedzielny dzień, wyjątkowo – pod kolumną Zygmunta, moi koledzy błąkali się czas niedługi wokół,
zanim wreszcie oderwałem wzrok od książki (bo wiedzieć musicie, iż wcześniej sporo przybyłem, czas wolny do
dwunastej spędziwszy na lekturze) i zlokalizowałem ich charakterystyczne sylwetki. Zjechaliśmy ruchomymi schodami ku
trasie W-Z. Chwila jazdy tramwajem i osiągnęliśmy praski brzeg. Postaliśmy sekundy pod autonomicznym wybiegiem
niedźwiedzia brunatnego (ursus arktos arktos) i ruszyliśmy na spotkanie z przygodą. Warto dodać, że w samym ZOO
atmosfera histerii – całe opieczętowane ostrzeżeniami o grypie ptasiej. Polska tendencja ku głośnemu manifestowaniu
pewnych postaw, a niezależnie od zapowiedzi bezmyślnemu ich łamaniu objawiła się pod postacią łażących niedaleko
pawi, kaczek i łabędzi. No, ale przecież kto by się przejmował tak do końca. Ominąwszy tą eskalację głupoty, ruszyliśmy
w pawilony. Tymczasem wcześniej trafiliśmy na kangury. Dwa gatunki: Bennetta i Rude. Wyglądały na zmęczone i
niewyluzowane, ‘zmulone’ jak powiedział iki. Po uwiecznieniu głowy malucha wystającej z torby, oddaliliśmy się
niespiesznie. W dali majaczyły pawilony. A w pawilonach wiadomo: ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki. Zaczęliśmy od ryb.
Pomysł był prosty, wręcz trywialny, co ja mówię – prostacki! Chodziło o zilustrowanie ‘filozoficznej’ myśli Qui-Gona
podczas podróży do wnętrza Naboo – „zawsze znajdzie się większa ryba”. Ryby znalazły się – i mniejsza, i większa.
Problemem – jak zawsze w takich sytuacjach stają się ‘nieprzewidziane czynniki niezależne’. Po pierwsze: ZOO
przeżywało jakiś najazd zmian ekspozycji – połowa akwariów pozasłaniana i oklejona karteluszkami „Przepraszamy,
nieczynne” była out of order. Po drugie: większość, jeśli nie wszystkie, z tych ‘dużych’ ryb potrzebowało warunków
jaskiniowo przyciemnionych – oczywiście warunki zostały im dane. W ten wspaniały sposób nie sprzyjały one
nadwornemu fotografowi, a jeśli coś już ostatecznie wyszło, to jakość ujęcia i tak nie powalała na kolana. Tam też
przydarzyła nam się wspaniała
przygoda z matką i dzieckiem.
Dzieciak, widząc jak Merridius z
poświęceniem walczy o uzyskanie
fotki jakiegoś wielkiego węgorza,
skrzeczy coś matuli, co by fotkę
strzeliła. Ona zaś, że jakoś to trefnie,
bo tutaj zdjęć nie wolno robić. Zrobiło
nam się głupio, sytuacja wymagała
działania, jednak jak wytłumaczyć
oszalałej biedaczce, że ma problemy
z percepcją? Wszak wejście wolne
było od nalepek ‘no photo’, później
trafiały się zakazy używania fleszy, ale
nigdzie nie zabraniano fotografować.
Naród nasz tak już ogłupiony, że sam
siebie ogranicza w wolności i jeszcze
innych strofuje, gdy niczego złego nie
czynią – to słowo musi paść w tym
raporcie – żenuła. Po zaczerpnięciu
świeżego powietrza wolnego od
idiotów, skierowaliśmy swe rytmiczne
kroki w głąb ptaszarni. Oczywiście
główna atrakcja – środkowa sala,
Pelikan występuje... w ZOO :]
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w której można przejść pod palmami , przy sztucznym bajorku, a ptaszki latają sobie swobodnie nad głowami –
zamknięta, oficjalnie z powodu ‘remanentu’, a prawdziwie z okazji masowej histerii skrzydlatej grypy. Miało to i swoje
dobre strony, było dość mało dziczy i nie natrafiliśmy na zbyt wielu rodaków, przez co obniżony, poza wyjątkami,
bezpośredni kontakt z narodem znacznie uprzyjemnił eskapadę. Wśród ptaków ciekawie było przy klatce z gwarkami,
notabene słynącymi z naśladownictwa głosów, z których jeden co rusz wydawał z siebie przeciągłe ‘wow’. Wielki show
uczynił pobudzony bodajże nosodziobiec. Tak, tak. Tabliczka od dyrekcji jasno dawała do zrozumienia jak działają na
niego zwiedzający. Ptaszysko próbowało nawet skrócić ikiego o palec. Na przeszkodzie stała, na szczęście –
kuloodporna szyba, zaś wspaniałym nawiązaniem do dopiero co rozpoczętego turnieju cesarskiego w Nagoyi, był wybieg
z bojownikami japońskimi. Ozdobna rasa kurczaków, hodowana od blisko 500 lat. Bardzo odważnie wskakiwały na swoją
część parapetu przy szybie gdacząc, przechadzając się i zaczepnie reagując na stukanie w szybę. W ptasim azylu nie
znaleźliśmy jednak niepowtarzalnego smaku SW. Udaliśmy się do małpiarni.
Miesiąc temu urodził się mały gibbon. Wtulony w matkę zwisał bezpiecznie w
jej ramionach. Mandryl iskał się po ramieniu. A szympans Szymek
melancholijnie wpatrywał się zadumany w oblicze Krzysztofa Ziemca,
błyskającego wybielonym zębem z monitora podczas Wiadomości. Jeszcze
szybki rzut okiem na lemury i nasza kompanija ratuje się przed intensywną
wonią zamkniętych w nie wietrzonym pomieszczeniu pełnym ssaków z grupy
naczelnych. Przypadkiem, bardziej z ciekawości wejścia przez zamknięte drzwi
trafiliśmy do nosorożca Hugona. Na gatunku Hugona wzorowano jedną z bestii
Areny Geonosis – Reeka. Hugo nie wyglądał na przejętego, spokojnie
przeżuwał, majestatycznie odwrócony bokiem. Za nim wisiała krata – ostatni
objaw kolonializmu. Jej zadaniem było utrzymać go w legowisku, gdy
Praprzodek znanej i lubianej Banthy
opiekunowie sprzątali wybieg. Bardzo luźne skojarzenie z RotJ i ‘zagrodą’
rancora, Mallakillim i Luke’em jak najbardziej na miejscu. Została nam
największa atrakcja – słonie. Słonie są cool. Nie przypominają niczego. Nic nie
robią. W Indiach odbywają się mecze piłki z ich udziałem. I gdzie tu SW?
Pawilon z gadami – bo on był kolejnym – serwowal w swych kazamatach
krokodyle, węże, żuki, pająki i robale. Pająki przypominają nieco MT-AT, ale to
głupi wymysł Andersona i naprawdę nie ma się czym chwalić. Dalej już
przygodnie były żyrafy. Mądre zwierzęta. Stanęły w takim miejscu, że nie było
potrzeby uważania, żeby nie złapać w kadr lokalnych bloków. Teraz mogę już
tylko wymieniać czego nie było: wilków, pand (w zasadzie pandy małej, tej nie
blackmetalowej), fok, pancerników, szakali. Wszystko pochowane. Owce i
muflony schowały się za głazami. Bida, panie. Chliba ni ma. Lew, swoim
zwyczajem, nie ruszał ogona i tylko się wygrzewał. Marudny kot. Zostały nam
Na Boga! Toż to Boga!
ostatnie atrakcje – kto wie czy nie największe: piżmowół i niedźwiedź polarny.
Ten pierwszy, udomowiona bantha, co prawda schował się także niecnie, ale
uchwycony na wieczność w obiektywie Merridiusa wizerunek tego szlachetnego
zwierzęcia, będzie stanowił dowód na to, jak daleko ewoluował od ‘dawno,
dawno temu’ z odległej Galaktyki na naszej gościnnej planecie. I finał finałów:
niedźwiedź polarny. Absolutny król parkietów, popularyzator nowego tańca.
Baunsującego miśka można zobaczyć na filmie nakręconym przy okazji. Gdy
więc zabrakło miejsca na karcie, wiatr wzmógł się, dmąc smutno. Słońce nadal,
jak od wieków, wykonywało swoją niezmąconą wędrówkę w miejscu, a
nieświadomi przemieszczali się bezwładnie wraz z ruchem Ziemi.
W tej atmosferze schyłku pozostało nam pożegnać te gościnne progi i –
zachowując w sercach wszystko dobre, co przeżyliśmy tamtego popołudnia –
wyruszyć w swoją wędrówkę ku nowemu dniu. Niedługo zakwitnie wiosna,
Zawsze znajdzie się większa ryba!
przejdzie panika ptasiej grypy, a może dane nam będzie powrócić…
Ku uciesze gawiedzi, Merridius z Bacą przybyli, zobaczyli i uwiecznili.
(Raport, wraz z pełniejszą dokumentacja fotograficzną ukaże się niebawem na łamach Forum HOLONET, w topicu
“Warszawa znana i mniej znana” – http://www.holonet.pl/viewtopic.php?t=3588)
text by MD & BC,
photos by MD
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Pojedynek Mistrzów

Dziś nowy dział, który tematyką podchodzi pod znany już dział „Datadyski z biblioteki na Ossusie”. Poniżej chcemy przedstawić Wam dwie
recenzje nowelizacji „Zemsty Sithów” autorstwa Matthew Stovera. Z jednej strony prezentujemy recenzję Witolda Jabłońskiego, fanom „Star
Wars” odwiedzających konwenty znanego z ciekawych prelekcji, a przede wszystkim autora świetnej serii powieści „Gwiazda Wenus, Gwiazda Lucyfer”,
której część trzecia pojawiła się na księgarskich półkach miesiąc temu. Z drugiej strony recenzja naszego outlanderowego kolegi, Khorne’a.
JW

Witold Jabłoński vs Khorne_S
Mroczna kulminacja
Każda nowelizacja Nowej Trylogii "Gwiezdnych Wojen"
No i doczekaliśmy się wreszcie. Nie tylko mamy na została napisana przez któregoś z popularnych na Zachodzie
ekranach „Zemstę Sithów”, kulminacyjny punkt kosmicznych autorów. Jednakże autorem książki o tytule "Zemsta Sithów" jest
zmagań, ale także wersję powieściową, pióra Matthew Stovera. pisarz z tak zwanej "średniej" półki – Matthew Stover. Pisze on
Opracowanie literackie cudzego scenariusza nie należy z nie tylko ciekawie, ale stara się również uczynić z banalnej fabuły
pewnością do zadań łatwych, ale trzeba przyznać, że autor wziął interesującą i głęboką historię. Tak właśnie jest w tym przypadku
się do dzieła z dużą werwą i prawdziwym talentem. „Jest to – "Zemsta Sithów" to nie tylko nowelizacja, ale i rys
historia miłości i utraty, braterstwa i zdrady, odwagi i ofiary, a psychologiczny bohaterów trzeciej części Nowej Trylogii. Mimo, iż
także śmierci marzeń” – stwierdza we wstępie. Nie mogąc książka opisuje ostatnie tygodnie Wojen Klonów, autor skupia się
ingerować w fabularną strukturę najbardziej mrocznego epizodu przede wszystkim na emocjach, które kierowały czynami osób
„Gwiezdnych Wojen”, pisarz skupił się przede wszystkim na biorących udział w dramatycznym upadku Republiki i zagładzie
kreowaniu sylwetek psychologicznych głównych bohaterów, ich Zakonu Jedi. Wydarzenia są opisane w sposób przemyślany i
wahań i wewnętrznych rozterek. Dzięki temu przejście Anakina można powiedzieć, iż łączą klatki filmu z dokładnymi i zarazem
Skywalkera na Ciemną Stronę Mocy, powolne acz nieuchronne prostymi opisami sytuacyjnymi. Mamy tu więc i dylematy
uleganie
wpływom przyszłego Imperatora, naznaczone pogrążającego się w mroku Anakina, i jego obawy co do
tragizmem uczuciowe relacje z Padme, czy też konflikt z
przyszłości Padme, i dwuznaczną postawę Palpatine'a.
mistrzem Kenobi i innymi rycerzami Jedi, wypadły
Wielu autorów przed Stoverem próbowało
niezwykle przekonująco i zyskały głębszy wymiar.
sztuki łączenia wartkiej akcji z ukazaniem
Stover ukazuje to wszystko na szeroko potraktowanym
wewnętrznych rozterek bohaterów, acz skutek
tle upadku wyrafinowanej cywilizacji i demokracji,
często był śmieszny lub sprawiał wrażenie naiwnie
staczającej się w otchłań totalitarnej dyktatury. Nie
prostego. U Stovera jest inaczej – zatrzymując w
szczędzi także czytelnikowi filozoficznych refleksji na
ruchu akcję opisuje on stan umysłu postaci, ukazuje
temat woli Mocy, ukazanych trochę w duchu Friedricha
ich dylematy, rozterki i wahania w sposób do tej pory
Nietzsche (zwłaszcza w momentach, gdy Palpatine
niespotykany. Zagłębiając się w lekturę książki
kusi Anakina perspektywą stania się „nadczłowiekiem”,
zaczynamy się zastanawiać, czy dana sytuacja
decydującym o ludzkim życiu lub śmierci). Towarzyszą
musiała się wydarzyć? Czy nie można było zapobiec
tym rozważaniom poetyckie impresje, dotyczące
tragedii? Zaczynamy rozumieć, czemu Anakin – ten
natury światła i ciemności, spinające akcję zgrabną
miły młodzian z pustynnej farmy przeistoczył się w
klamrą. Wszystko to układa się w spójną,
budzącą grozę postać w pancerzu?
konsekwentnie zbudowaną całość, czyniącą z
Dylematy Anakina to tylko jeden z licznych
powieści wstrząsającą, iście wybuchową mieszankę.
nurtów, które przepływają przez stronice tej książki, choć to
Zaprzysięgli fani gwiezdnej sagi z pewnością będą właśnie dokonane przez niego wybory doprowadziły do zagłady
zawiedzeni faktem, iż autor niezmiernie pobieżnie przedstawił na skalę galaktyczną. Moim zdaniem – kwintesencją tych
misję Yody na planecie kosmatych Wookiech. Na kartach refleksji, a zarazem początkiem Apokalipsy – jest rozmowa
książki nie występuje zatem sympatyczny Chewbacca, Anakina z Kanclerzem – ukazuje ona całą przewrotność kuszenia
który przewija się jednak w filmie. Pewne rozczarowanie młodego człowieka przez Zło Wcielone, jakim jest Lord Sithów.
może wywołać także skrótowe, pospiesznie napisane Kontynuacją tego wątku jest motyw próby aresztowania Palpatine'a przez
zakończenie, blednące wobec epickiego rozmachu całej Mistrzów Jedi, który wprost rzuca na kolana. Ta – spłycona w wersji
opowieści. Są to jednak drobne niedostatki, nie filmowej – scena, to – moim zdaniem – majstersztyk "scen gabinetowych",
wpływające zasadniczo na odbiór utworu, albowiem gdzie kilka słów i gestów decyduje o wszystkim. To właśnie sposób
Matthew Stover udowodnił, że jest nie tylko biegłym opisania jej przez Stovera spowodował, iż książkę zapamiętałem
dosłownie od ręki, podczas gdy "hit" filmowy przeszedł w moim przypadku
rzemieślnikiem, ale także bardzo dojrzałym pisarzem.
Witold Jabłoński bez większych emocji. Bo któż właściwie jest tą 'złą stroną'? Bezduszni,
wprost nieludzcy Jedi czy ludzki i współczujący Palpatine?
Matthew Stover: Zemsta Sithów.
Wiele osób, które widziały jedynie film zraża się szybkim i czasem
Tłum. Maciej Szymański, Amber 2005. Cena 29,80 zł.
bezsensownym obrazem zaczerpniętym – można by rzec – wprost
z teledysków, zupełnie nie pasującym do filmu w ujęciu wizerunku klasycznej Trylogii. Po spędzeniu ponad dwóch godzin w kinie, Fani
wychodzą ogłupieni przez akcję – dla takich osób, jak również tych, które czują niedosyt po obejrzeniu "Zemsty Sithów", książka
Matthew Stovera jest Darem Mocy :) Dzięki niej wszystkie zawiłości staną się jasne i zrozumiecie dogłębnie na czym polega tytułowa
"Zemsta", zaś w trakcie lektury uważajcie jedynie na jedną rzecz: nasłuchujcie uważnie, gdyż inaczej możecie podzielić los wielu Jedi
zaskoczonych rozkazem sześćdziesiąt sześć. Czego wam serdecznie życzę. Albo i nie?
Khorne_S
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Fanfic

Dziś mamy zaszczyt zaprezentować Wam po raz pierwszy na łamach naszego pisma – fanfic, czyli dzieło literackie
stworzone przez fana. Jest to fragment opowiadania Lorda Kuna – naszego kolegi, fana Gwiezdnych Wojen,
uczęszczającego na Warszawskie Spotkania Fanów Star Wars, zapalonego wielbiciela walki na świetlne miecze.
W przyszłości postaramy się przedstawić kolejne literackie prace fanów Gwiezdnej Sagi, jednak chcielibyśmy drukować
głownie dzieła wcześniej nie publikowane. Dlatego też zachęcamy Was do nadsyłania swoich prac do Redakcji OM.
JW

Coruscant, Pięćsetka republiki, 400 lat przed bitwą o Yavin IV.
Gabinet senator Nagi był surowy i niemalże kompletnie pusty. Pośród gołych ścian znajdowało się jedynie twarde,
staromodne łóżko, szafa z ubraniami i biurko. Senator Xlla H’aal, leżąc na łóżku zastanawiała się, co też stanie się jutro.
Następnego dnia miała odbyć się sesja komisji rewizyjnej, zwołanej w głośnej sprawie „błędnego transportu”.
– To śliska sprawa – powiedziała do siebie Nagai miękkim, wysokim głosem – ale przecież transport aurodium nie może
zaginąć bez powodu. Nawet Huttowie nie porywają takich transportów… – przerwała z zamyśleniem monolog – choć z drugiej
strony, za tyle kredytów w można by spokojnie kupić małą planet… – urwała, rejestrując kątem oka jakiś ruch w okolicy szafy,
po drugiej stronie pokoju. Wstała i z wolna podeszła do mebla. Miała na sobie tradycyjną, czarną, pozornie postrzępioną tunikę
kontrastującą z jej bladą niczym światło białego karła karnacją. Niespodziewanie, drzwi do apartamentu rozsunęły się. Xall o
mało nie podskoczyła z zaskoczenia. Nie podbudował jej również fakt, że za drzwiami nikogo nie było. Zaklęła pod nosem…
ktoś chciał ją nastraszyć – na pewno o to chodziło! – zapewniła się w myślach. Stała tak, napięta i czujna jeszcze parę sekund,
po czym postanowiła powrócić do wcześniejszych rozmyślań, gdy poczuła na karku czyjś oddech. Błyskawicznie odwróciła się,
dobywając małego wibroostrza… znowu nic nie zobaczyła. – Stara ze mnie paranoiczka… najwyższy czas na wakacje –
wymamrotała, chowając nóż. Nie uszła dwóch kroków, kiedy poczuła dojmujący ból w dolnej części pleców. Potem upadła i
zobaczyła… siebie! – Jak to możliwe… – wyjęczała słabnącym głosem – … wyglądasz zupełnie… jak… – urwała, przebita
kataną.
– …ja – dokończyła Clawdite, zakończywszy przemianę w senator H’aal, jej głosem.

3 dni później, Coruscant, Karmazynowy Tunel.
Karmazynowy Tunel stanowił jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na Coruscant, ale Kaira czuła się tutaj jak w domu.
Wprawdzie jej prawdziwy dom – planeta Zelan – leżała po drugiej stronie galaktyki, jednak w stolicy Republiki, z mnogością jej
ras i kultur była niewidoczna, gdyż jako odmieniec mogła stać się przedstawicielem każdej rasy. Była zabójcą, od najmłodszych
lat szkolono ją zarówno w posługiwaniu się Mocą, bronią białą, jak i trenowano w sztuce zmiany kształtu – co stanowiło cechę
naturalną właściwą jej gatunkowi.
W tej chwili była Miraluką w długim czarnym płaszczu z kapturem. Była to jej ulubiona postać, jej pierwsza ofiara – Alee
Reek, jej mistrzyni. Gdy tak szła ciasnymi uliczkami, nagle wyczuła zmarszczkę Mocy. Ktoś mierzył do niej z blastera. Ogarnął
ją nagły i nieprzenikniony gniew, ale szła dalej, nie dając po sobie poznać żadnych emocji. Trzy sekundy później napastnik,
jakim był zwykły bandyta ukryty w jednej z ciemnych przecznic, ujawnił swą obecność posyłając w jej kierunku wiązkę z
blastera. Kaira odwróciła się w stronę nadlatującego z prędkością światła bolta i otwartą dłonią zaabsorbowała jego energię.
Zdumiony napastnik wypalił z rozpędu jeszcze kilka razy, opróżniając ładunek swojego pistoletu – z podobnym skutkiem. Kaira
uznała, że przed spotkaniem z zleceniodawcą ma jeszcze chwilę na małą zabawę. Zbliżyła się do przestraszonego niedoszłego
zabójcy, zatrzymała metr od niego w miejscu, gdzie nikt już nie mógł ich zobaczyć. Poczuła nagły przypływ Mocy, podniosła
człowieka jej niewidzialną ręką i obróciła do góry nogami, równocześnie uderzając jego plecami o najbliższą ścianę. Dał się
słyszeć trzask łamanych żeber. ‘To dopiero początek’ – pomyślała mściwie. Zacisnęła chwyt Mocy na organach wewnętrznych
ofiary i z satysfakcją przyglądała się, jak jej przeciwnik wypluwa własne wnętrzności w morzu krwi. Z zadowoleniem podziwiała
swoje dzieło, utkwiwszy wzrok w umęczonych oczach bandyty. Stała tak przez dłuższy czas, kiedy nagle przypomniała sobie,
że nie przyszła tu dla przyjemności i szybkim krokiem wróciła na drogę prowadzącą do „Domu Malli”. Po przejściu paru kroków
skierowała myśli ku zacienionej uliczce, ale nie wyczuła tam śladu życia.
Knajpa „Dom Malli” stanowiła jedną z wielu okolicznych „mordowni”. Można było tu spotkać przedstawicieli wszystkich
niemalże ras. Przechodząc obok baru, zabójczyni zamówiła specjał dnia, czyli jedyny alkohol jak mieli na stanie poza
hapańskim piwem, którego zdaje się nie tolerował nawet organizm samych Hapan. Przy jej stałym stoliku czekał już Rodianin
imieniem Vinx. Ostatnimi czasy pośredniczył w kilku jej zadaniach, krążyły nawet pogłoski, że został jej managerem. Na jej
widok skłonił głowę i bez słowa wyłożył na stół sześćdziesiąt tysięcy kredytów, całą sumę na nowiutkiej karcie kredytowej
pozbawionej ID. – Dobrze się sprawiłaś, szef dał ci dziesięć kawałków premii. – rzucił z uśmiechem Vinx. Kaira od razu
zorientowała się, że osoba przy stoliku to bynajmniej nie Vinx. Osobnik ten nie był nawet Rodianinem. Uwolniła myśli i
skierowała je w kierunku postaci. Ujrzała człowieka w średnim wieku – nosił w sobie jakąś ciemność, nie wiedziała czy to tylko
złe wspomnienia, czy może coś innego? – Co jest? Nie cieszysz się? – zdziwił się mężczyzna. – …Wy-wybacz, zamyśliłam się
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– wyjąkała. „Jak ma na imię?” pomyślała. I odnalazła trop – obraz kobiety z ciężkim postrzałem klatki piersiowej, umierającej w
jego ramionach. Widziała dokładnie jej kruczoczarne włosy, drobna owalna twarz była bardzo szczupła. Gdyby tak na kilka
sekund odwrócić jego uwagę… – Zaśniesz – powiedziała miękko wspomaganym Mocą głosem. W tej samej chwili, gdy Vinx
zasnął, Kaira przemieniła się w kobietę z jego wspomnień. Kiedy Vinx obudził się, przetarł oczy i zrobił chyba najdziwniejszą
minę, na jaką można było stać Rodianina. Wyczuła, że sięga po blaster – Zdejmij maskę i mów o co ci chodzi albo pokażę ci ze
szczegółami, jak skończyła ta pani… – powiedziała szybko, z sadystyczną radością w głosie. Widziała, że to ciało musiało
należeć do kogoś bliskiego i nie strzeli do niej, a jednak wciąż trzymał blaster wycelowany prosto w jej twarz. Ręka mu nawet
nie drgnęła, kiedy po chwili maska Rodianina zamigotała i znikła, ukazując czerwoną ze złości, pokrytą bliznami twarz
człowieka. – Opuść broń i mów… – nie zdążyła dokończyć zdania, gdy blaster zniknął w ukrytej kaburze. Wyczuła łzy cisnące
się do oczu człowieka, kiedy spoglądał na jej drwiąco uśmiechniętą twarz. – Nazywam się Kaan Peem, mam dla ciebie zadanie
– zaczął, cedząc słowa i wstrzymując łzy w oczach. Położył na stole małą datakartę i kredyt chip. – Tu są szczegóły i drobna
zaliczka.

Miesiąc później, gdzieś na wyżynach Dantooine.
Zgodnie z informacjami z datapadu, znajdował się tu ośrodek szkoleniowy mandaloriańskiego klanu S’aa. Cel Clawdite
stanowił niejaki Derki S’aa. Wiedziała, że tym razem umiejętność zmiany kształtu jej nie pomoże, gdyż mandaloriańscy
wojownicy mieli standardowo wbudowywany w zbroje pełny zestaw sensorów i analizatorów, wiec prawdopodobieństwo
powodzenia jej ulubionej sztuczki było nikłe. „Będę musiała wymyślić coś innego” – pomyślała. Lubiła podejmować się takich
zadań, odrobina kombinowania nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Przez makrolornetkę zauważyła grupę zwiadowców, choć
skoro ich widziała, musiało istnieć całkiem spore prawdopodobieństwo, że i oni widzieli ją. Było ich pięciu, odzianych w fachowo
wykończone, zmiennobarwne zbroje zwiadowcze, widać było mandaloriańską rękę. Dwóch z nich było wyposażonych w ciężkie
karabinki strzelców wyborowych – nigdy wcześniej nie widziała takiej broni na własne oczy – karabinki wyglądały na bardzo
ciężkie choć kiedy przyjrzała się lepiej, zauważyła, że nie posiadały magazynków – co świadczyło to o tym, że były to
jednostrzałowce – co z kolei oznaczało, że ich strzały musiały mieć niezwykły zasięg i niosły z sobą dawkę energii zbyt dużą,
aby jej ciało mogło ją zaabsorbować. Pozostali trzej Mandalorianie mieli ze sobą zmodyfikowane MerrSonny AR31 z
mikrogranatnikami. Nie szli dokładnie w jej kierunku, aczkolwiek mogła to być zmyłka. Kaira postanowiła wyjść im na spotkanie
w swojej ulubionej postaci.
Keen, widząc smukłą, wysoką kobietę w czarnej posrebrzanej todze z kapturem, przeciskająca się między drzewami
uśmiechnął się pod hełmem. Ręką dał znak towarzyszom, że idzie sprawdzić czy to ta, której szukają. Wiedział, że Clawdite
może być każdym, kim tylko zechce. Aby upewnić się, czy kobieta przed nim jest tylko zwykłym rozbitkiem, czy zabójcą musiał
podjeść bliżej. Niestety, analizatory chemiczne jego zbroi miały zasięg jedynie 100 metrów. Jednak – sądząc z postawy i chodu
postaci, nie była to Kaira… Jak ona miała na nazwisko…? – nie wiedział nawet, jak wygląda – wiedział tylko że jest Clawdite i
znał jej imię… Był jakieś 150 metrów od niej, kiedy nagle zniknęła.
– Gdzie ona jest?! Przecież nie mogła tak po prostu wyparować! – wrzasnął do comlinka – Strzelcy! Meldować!
– Zupełnie, jakby wyparowała, sir! Nie ma jej nigdzie – moje czujniki ruchu zwariowały… – przerwał ze zdziwieniem – coś biega
wkoło pana z prędkością, która wychodzi poza skalę. – podjął po chwili. Mandalorianin nie czekając na resztę raportów
wyciągnął wibromiecz. Przełączył sensory zbroi na walkę wręcz i stanął w pozycji obronnej. Stał tak z rozstawionymi nogami i
mieczem przy samej twarzy czekając, kiedy nagle upadł twarzą w jakąś kałużę. W tej samej chwili rozwyły się wszystkie alarmy
w zbroi, informując go o braku lewego płata pancerza osłaniającego plecy, sekundę później poczuł dojmujące zimno i ból
promieniujący z dolnej części pleców do gardła. Chciał wezwać swoją drużynę przez comlink, ale nie mógł mówić. Ostatkiem sił
odwrócił głowę i zobaczył zauważoną wcześniej kobietę odbijającą się od kolejnych drzew, nadbiegającą z dwoma mieczami w
kierunku stanowiska strzelców. Ale dlaczego nikt do niej nie strzelał? – myślał gorączkowo, odczuwając powoli skutki
niekontrolowanego upływu krwi. Dwie sekundy później usłyszał krzyki Sveeda – pierwszego strzelca, zaś sekundę potem
zobaczył kanonadę z kierunku pozycji jego brata. Kilka następnych sekund potem strzały ucichły. Zapadła martwa cisza.
Kaira nie chciała brudzić mieczy, ale oni sami się prosili… Zabiła szybko czterech zwiadowców. Przy życiu pozostał
jedynie dowódca zwiadu, ale ten stan nie miał szans utrzymać się zbyt długo. Podeszła powoli do jego zakrwawionego ciała,
kopniakiem obróciła go na brzuch, przyklękając na jedno kolano położyła dłonie na jego skroniach. Wyczuła w nim jedynie
gniew i zrezygnowanie, zaś grzebiąc dalej zobaczyła jego dzieciństwo, twarde szkolenie mandaloriańskich wojowników…
Przyśpieszając czas, doszła do strategicznych informacji o obozie. Wstała i z sadystycznym uśmiechem zdarła z umęczonego
wojownika jego zbroję. Wyczuła narastający w nim gniew i poczucie bezradności, ale nie bał się jej, bólu czy śmierci. Nagła
iskra złości w umyśle kobiety rzuciła ciałem o drzewo, łamiąc żebra zwiadowcy. Będziesz się bał! Każdy boi się bólu, a zanim
umrzesz, poznasz jego nowy wymiar! – krzyczała w myślach. Rzucając Keenem o kolejne drzewa połamała mu chyba
wszystkie możliwe kości, podtrzymując jego świadomość potęgą Mocy. Ale to nic nie dawało, z każdą sekundą jej gniew
narastał. Nie miała więcej czasu do stracenia. Przywołała jego miecz, wyłączyła wibrację i wraziła go w jego plecy.
Kilkanaście minut później widziała już zewnętrzną część obozu. Były to starożytne ruiny – pięć parterowych budynków,
cztery mieszkalne i piąty hangar. Dla normalnego obserwatora byłby to zwykły obóz mieszczący może ze sto osób. Jednak ona,
a raczej Keen wiedział, że mieszka tam teraz ponad sześćset osób, wyposażonych w około dwadzieścia myśliwców
gwiezdnych, dwie ciężkie kanonierki oraz kilka pojazdów rozpoznawczych. Na wszystkich budynkach były rozmieszczone lekkie
działka ochronne.
to be continued
Lord Kun
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Origami

Można chyba śmiało powiedzieć, iż każdy z Was słyszał kiedyś o Origami – japońskiej sztuce składania papieru.
Jako tworzywo popularne i ogólnodostępne, papierowe kartki mogą służyć do przelewania myśli i fantazji nie tylko w
tradycyjnej formie – mogą też, przy odrobinie zręczności i wyobraźni, posłużyć do wykreowania własnego świata – zaś
inspiracji do tworzenia z papieru postaci czy zwierząt jest mnóstwo, wystarczy tylko rozejrzeć się dookoła. Świat
Gwiezdnych Wojen obfituje w elementy, które świetnie nadają się do odwzorowania za pomocą zwykłej kartki papieru –
to pole do popisu dla każdego, kto posiada odpowiednią dozę cierpliwości i zdolności manualnych. Jednak, żeby stać się
dumnym posiadaczem własnego statku czy figurki ulubionej postaci przyda się trochę podstawowych informacji o tej
sztuce – jej powstaniu i zasadach, którymi się rządzi. Oto porcja wiedzy w pigułce, która przybliży nieco zasady
kreowania papierowego świata:
Origami, jako odrębny kierunek w „sztuce”, choć powszechnie kojarzone z kulturą Japonii, narodziło się w Chinach,
kiedy to składane z papieru figurki zastępowały umieszczane w grobowcach przedmioty użytku codziennego – w ten
sposób poradzono sobie z plagą grabieży grobów zmarłych z dóbr, w które uposażano zwłoki bliskich na drogę w
zaświaty – ceramikę czy biżuterię imitowano z papieru, który nie stanowił już tak łakomego kąska dla złodziei, a był
ogólnodostępny i tańszy. Z Chin Origami trafiło do Japonii, gdzie zyskało dużą popularność. Powoli rozprzestrzeniający
się zwyczaj przeniknął do Europy, znajdując naśladowców i zwolenników początkowo w Hiszpanii – Origami zyskało już
rangę nie tylko „sztuki użytkowej”, stało się formą rozrywki. Mało kto wie, iż zapalonym twórcą Origami był np. Leonardo
da Vinci.
Zataczającą coraz szersze kręgi dziedzinę składania papieru wprowadzono do szkół jako przedmiot, z uwagi na
swoje właściwości edukacyjne – do dziś dzieci w japońskich szkołach uczą się na zajęciach składania papieru. Zostało
udowodnione naukowo, iż tego typu twórczość wpływa znacząco na umiejętność przyswajania pojęcia kierunków,
myślenie twórcze, kreatywność, rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i zdolności manualnych. Sam proces wymaga sporej
dozy koncentracji i cierpliwości, zaś manipulowanie arkuszem papieru może stanowić rodzaj relaksu i odprężać – nie
polecam go jednak osobom zbyt niecierpliwym i żądnym szybkich efektów łatwym kosztem, gdyż to, co na pierwszy rzut
oka może wydać się mało skomplikowane i banalnie proste, wymaga nieraz długich godzin spędzonych na „rozgryzaniu”
diagramów oraz niesamowitej dokładności – mały błąd na etapie początkowym składania może zaowocować w którymś z
etapów końcowych, czyniąc składany model niedokładnym czy wręcz niemożliwym do zakończenia i niwecząc tym
samym cały proces tworzenia. Niektóre rodzaje czynności – dla skrócenia procesu składania i przyjęte umownie w sztuce
Origami i określane odpowiednimi nazwami – wymagają nieraz długich i żmudnych chwil, spędzonych na zgłębianiu
tajników kolejnych stopni złożeń papieru.
Zasady składania zostały jasno określone dopiero w XX w., gdyż wcześniej dozwalano szeroką dowolność w tej
dziedzinie – papier można było nacinać, naddzierać, malować czy nawet kleić. Sztuka Origami w swej najczystszej
postaci bazuje jedynie na składaniu arkusza papieru – przeważnie o planie kwadratu. Mimo to, można spotkać się z
różnymi dziedzinami, które dozwalają inne manipulacje kartką, z użyciem różnych narzędzi czy akcesoriów włącznie – w
takim procesie można uzyskać misterne mozaiki czy układanki, z mnóstwem elementów dekoracyjnych czy niezwykłych
detali.
Najpopularniejsze figurki przedstawiają świat zwierząt i roślin – któż z nas nie spotkał się z popularnym żurawiem
czy papierowymi tulipanami…
Wykorzystanie Origami do odwzorowania uniwersum SW nie jest pomysłem nowym i wielu zapaleńców posiada w
swoich zasobach zaskakujące i misterne kopie przeróżnych elementów wszechświata wykreowanego przez Lucasa –
projekty droidów, przedstawicieli ras, czy postaci tak dobrze znanych, jak Vader czy Yoda. Wciąż powstają nowe
diagramy, wszak wykreowanie nowej postaci czy figurki w procesie planowania jest największą chlubą i dumą osób
lubujących się w składaniu Origami.
Materiał: do stworzenia figurki wystarczy zwykła kartka, choć w
specjalistycznych sklepach (niestety – w Polsce Origami nie jest na tyle
popularne, żeby asortyment papieru przeznaczonego specjalnie do
składanek był ogólnodostępny) można zakupić przygotowane już arkusze
o różnej grubości, fakturze i kolorystyce. Papier powinien być niezbyt
gruby, choć w miarę sztywny i wytrzymały – wielokrotne składanie i
wyostrzanie krawędzi wymaga tworzywa, które nie podrze się,
a jednocześnie utrzyma nadany kształt.
W kolejnych odsłonach OM postaramy się przybliżyć Wam proces
składania papierowych zabawek, tłumacząc i wyjaśniając kolejne etapy i
Zero
rodzaje złożeń używanych do wykreowania elementów z SW. Dziś mała 12.03.2005.–CorusCon
– Lekcja Origami pt. Jak z
zagwozdka – TIE Interceptor. Zrozumienie instrukcji wymaga znajomości
papieru zrobić X-Winga?
podstawowych zwrotów w języku angielskim tudzież pewnej współpracy
ze słownikiem. W następnych odsłonach postaramy się prezentować (u góry, od lewej: Handzik,
DantE, Kaczor, Mefi;
instrukcje już przetłumaczone na język polski. Enjoy! :) Niech moc
(w trakcie składania) będzie z Wami!
po prawej: instruktor,
FF; photos by JW
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Origami-Expert – FaultFett,
po lewej – „kawałek”
Falcona :)

Warszawa

OM 04

1/2006

Origami – TIE-Fighter

Autor diagramów: Philip Schulz
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Redakcja OM pragnie podziękować autorowi powyższych diagramów, Philipowi Schulzowi, za wyrażenie zgody na ich
publikację na stronach naszego pisma. (źródło: http://happymagpie.com/origami.html)
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Made by Fans

Dużo lepszym wyjściem, niż bezczynne narzekanie na niedosyt i niebotyczne ceny gadżetów SW dostępnych na
polskim rynku, jest ruszenie mózgownicą, wykorzystanie wyobraźni, zdolności manualnych i inwencji twórczej do
stworzenia czegoś niepowtarzalnego, jedynego w swoim rodzaju. Często okazuje się, że do odwzorowania ulubionej
postaci z Sagi czy przeniesienia do rzeczywistości wyobrażeń o nieposiadających swoich wizualnych odpowiedników
fragmentach Expanded Universe wystarczy zainwestować parę groszy w odpowiednie materiały, poświęcić trochę czasu,
uzbroić się w odrobinę cierpliwości i skupienia – tak oto powstaje większość Fanartów, czyli szeroko pojętej twórczości
artystycznej Fanów.
Od zupełnie zwyczajnego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania tradycyjnych materiałów, po najdziksze
pomysły, zrodzone w przypływie szalonych ataków weny, z użyciem całkiem niespodziewanych i często
niekonwencjonalnych środków… – Use the imagination, Luke! ;)
Znakomita część naszego prześwietnego ;) Fandomu
próbowała lub próbuje nadal stworzyć coś związanego ze
swoim hobby – we wszystkich dziedzinach twórczości
fanowskiej można znaleźć osoby, którym udało się osiągnąć
spore sukcesy, a przynajmniej zaprezentować owoce swojej
twórczości w szerszych kręgach i tym samym zaistnieć w jakiś
sposób w świadomości Fanów. Na łamach Outlander Magazin
chcielibyśmy od czasu do czasu przybliżyć dokonania i sylwetki
osób, które aktywnie eksploatują Universum stworzone przez
Lucasa, prezentując swą twórczość przede wszystkim na
łamach Sieci, a także – jak w przypadku dzisiejszej “odsłony” –
Pawła “JORUUSa” Pawłowskiego z Kotulina – niosąc
kaganek… eee… Sztuki, Fanom rozsianym tu i ówdzie po
naszej pięknej krainie, mianowicie twórcy tzw. Modelinek.
Modelinki JORUUSa są znane sporej liczbie Fanów, którzy w większym lub mniejszym stopniu mają styczność z
polskim Fandomem – zaś prowadzone przez niego parokrotnie na ogólnopolskich i lokalnych Spotkaniach Fanów
warsztaty mają już stałych i wiernych uczestników. Dzieła autora, sposób ich powstawania, opis tego procesu,
materiałów użytych przy produkcji modelinowych figurek oraz relacje z przebiegu warsztatów modelinkowych – a także
wiele innych – można obejrzeć i przeczytać na stronie autora http://www.modelinki.prv.pl/
W poszczególnych działach każdy, kto jest ciekaw sposobu kreowania modelinek oraz chce spróbować własnych sił
może zapoznać się z materiałami, jakie najlepiej stosować, narzędziami potrzebnymi do podołania kolejnym krokom
nadawania kształtu postaciom i statkom, akcesoriami niezbędnymi każdemu modelinkowemu zapaleńcowi, dowiedzieć
się, jak modelować plastyczną masę oraz jakie są kolejne etapy przygotowania materiałów.
W dużym skrócie – powołując się na wytyczne autorstwa JORUUSa, zaczerpnięte z jego stronki – można
powiedzieć, iż do wyczarowania upragnionego obiektu potrzebujemy przede wszystkim modeliny :D, kleju i farbek, które
pozwolą na dostosowanie modelu do oryginału – nieco bardziej skomplikowane operacje wymagają użycia szpachlówki
modelarskiej, zaś wszelkie kształty, które chcemy nadać naszemu dziełu oraz szczegóły i detale uzyskamy przy użyciu
narzędzi – zależnie od sytuacji – od zwykłego nożyka poczynając, na przeróżnych przydatnych rodzajach szczypiec
kończąc, posługując się również w razie potrzeby np imadłem :)
Dla nieuświadomionych – modelina jest plastyczną masą, która pod wpływem temperatury nabiera twardości. Na
rynku dostępne są wszelakie kolory tego tworzywa (chociażby w sklepach papierniczych). Po wymodelowaniu
upragnionego kształtu, modelinę gotuje się we wrzątku lub utwardza w piekarniku. Gotowe modele można łączyć z
uprzednio przygotowanych części, malować i na różne inne sposoby kształtować zgodnie z wolą i fantazją autora.
Pokuszę się o stwierdzenie, iż jest to wdzięczny materiał, choć wymagający nieco cierpliwości i precyzji.
Sam autor “siedzi” w modelinkowym hobby już dość długo – nie dziwota więc, że prezentowane przez niego na
stronce modele cechują się wiernymi detalami, dokładnością wykonania i pieczołowitym odwzorowaniem projektów.
Przeglądając Galerie, można dojść do jednego wniosku – z modeliny można wykonać niemal wszystko, z mieczem
świetlnym włącznie. Może nie od razu uda nam się ulepić i poskładać do kupy Fregatę Medyczną Nebulon-B (warsztaty
modelinkowe, w których dane mi było uczestniczyć potwierdzają jednak, że nawet koślawy Gonk może stanowić powód
do dumy :D), ale radzę spróbować – satysfakcja gwarantowana!
text by FF; photos by JR; źródło: http://www.modelinki.prv.pl/
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Game Over – SW Miniatures

W dzisiejszym numerze opis kolejnych dwóch dodatków: Revenge of the Sith oraz Universe
Revenge of the Sith
”Revenge of the Sith” to już trzeci dodatek do wizardowskiego bitewniaka.
Podobnie jak dwa poprzednie zawiera 60 figurek i – jak wskazuje nazwa –
oparty jest głównie na trzecim epizodzie „Zemście Sithów”. W dodatku
znajdziemy, więc Yodę, AT-RT, Anakina Skywalkera (zarówno po Jasnej jak i
Ciemnej stronie oraz jako Dartha Vadera), trzy wersje Generała Grievousa czy
Palpatine'a oraz kolejne hordy droidów i klonów. Tym razem w dodatku
znajdują się figurki z czterech frakcji: Republiki, Separatystów, Niezależnych
oraz Imperium.
Booster – jak zawsze – zawiera 7 losowych figurek (w tym 1 rare lub very
rare, 2 uncommon i 4 common) wraz z kartami postaci, a także listę wszystkich
figurek.
Poważne zmiany przeszedł natomiast zestaw startowy. Całość
zapakowana jest w sztywne pudełko o rozmiarze 26x29 cm, które z
powodzeniem może służyć do przechowywania i noszenia figurek. W pudełku
znajduje się jednakowy zestaw figurek: Obi-Wan Kenobi, Jedi Master z dwoma
klonami i Generał Grievous – Supreme Commander z dwoma Super Battle
Droidami. Duże przeobrażenia przeszła także zawarta w zestawie mapa
przedstawiająca fragment pokładu okrętu. Tym razem jest ona jednostronna,
ale za to naklejona została na grubą i sztywną tekturę. Do tego dodano kostkę
d20, znaczniki obrażeń i punktów Mocy, Karty postaci oraz – co jest także
nowością – zasady w dwóch wersjach: pełnej i uproszczonej dla dopiero co
zaczynających graczy.
Universe
Jest to pierwszy dodatek zawierając największe figurki (Huge) mające po
kilkanaście cm wysokości. Jest to także pierwszy dodatek wydany jedynie w
formie boosterów, bez zestawu startowego. Znajduje się w nim 60 figurek, w
tym 10 “huge” – między innymi: Obi-Wan na Bodze, Rankor, X-1 Viper Droid
czy AT-ST. Figurki przedstawiają postaci z obu trylogii a także z Expanded
Universe. Łącznie reprezentują aż 7 frakcji, a więc znane z wcześniejszych
dodatków: Republikę, Separatystów, Niezależnych, Imperium i Rebeliantów
oraz dwie nowe frakcje: Nową Republikę i Yuuzhan Vong. W ramach nowych
frakcji występuje niestety odpowiednio jedynie 5 i 4 figurek.
W Dodatku znajdziemy: Dartha Maula, Guri, Dasha Rendara, Lando,
Barona Fela, Thrawna, Ackbara, Wedge'a Antillesa, Kyle'a Katana, Noma
Anora czy Tsavonga Laha.
Każdy booster zawiera 7 losowych figurek (w tym jedną “huge”) wraz z
kartami postaci, a także listę wszystkich figurek, zawierającą uzupełnienie
zasad i spis nowych umiejętności specjalnych i mocy.
Dział minisów w Isie
Pod koniec listopada ISA otworzyła na swojej stronie dział poświecony w
głównej mierze bitewniakowi oraz innym grom ze świata Star Wars będącym w
ofercie sklepu. Znajdują się tam przetłumaczone zasady, opisy poszczególnych
dodatków a także kilka przetłumaczonych scenariuszy z oficjalnej strony. Jak
na razie zasoby są dość skromne ale w przyszłości dział ma się dalej rozwijać.
Patrz: http://isa.pl/starwars/
Kolejna wersja tłumaczenia zasad
Od pewnego czasu można ściągnąć nową wersję mojego tłumaczenia zasad. Poprawione zostały zauważone błędy
w tłumaczeniu a także przetłumaczone zostały wszystkie ilustracje. Nadal trwają prace nad tłumaczeniem słowniczka.
Tłumaczenie dostępne jest na stronie poświęconej polskim zasadom: http://www.swminis.dante.xon.pl/.
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Attack on Endor
Pod koniec lutego wydany został dodatek ”Attack on Endor” dostępny jest
w sklepie ISA. Zawiera on AT-ST w innej pozie i malowaniu niż ten z Universe
oraz trzy figurki szturmowców: Scout Troopera, Stormtroopera i Stormtrooper
Officera. Do tego dołączone są dwie dwustronne mapy przedstawiające bunkier
na Endorze, podziemia z jamą Rankora, świątynie na Yavinie 4 oraz wycinek
zniszczonej bazy. Dołączona książka zawiera 8 misji ze wszystkich dostępnych
w grze okresów, dodatkowe zasady oraz statystyki do RPG 11 postaci m in.
Guri, Kyle'a Katarna czy Admirała Thrawna. W Isie dodatek ten obecnie kosztuje
65 zł.
Plotki na temat "Champions of the Force"
Na forum Wizardsów od pewnego czasu trwa dyskusja na temat kolejnego
dużego dodatku o nazwie "Champions of the Force" i co jakiś czas pojawiają się
nowe, mniej lub bardziej potwierdzone informacje na ten temat. Co wiadomo:
nie będzie nowych figurek Yuuzhan Vong, za to pojawią się 2 nowe frakcje:
Stara Republika i Sith. Zobaczymy też nowego Palpatine'a (lub Plagueisa),
Królową Amidalę, 50-cio punktowego Vadera, Rebeliantów zadających po 30
pkt. obrażeń, republikańskich komandosów, Exara Kuna, Dartha Bane`a, Ulica
Qel-Dromę, Dartha Nihilusa, Dartha Maula, Corrana Horna, Bastillę Shan oraz
Yodę z Dagobah. Ciekawe, ile z tych zapowiedzi potwierdzi się? W Internecie
można zapoznać się ze zdjęciami boosterów przyszłego dodatku.
Exar Kun – figurka z "Champions of the Force"?
Przed świętami Rob Watkins, pracujący u Wizardsów nad bitewniakiem,
zamieścił na forum ciekawy post przedstawiający historię Exara Kuna, a także
statystyki i zdjęcie figurki. Poniżej zamieszczam statystyki i owo zdjęcie.
DE
Special Abilities
Unique. Melee Attack; Triple Attack

Exar Kun.
Faction: Sith
Cost: 84 points
Hit Points 180
Defense 23
Attack +19
Damage 20
Set #: 13/60
VERY RARE

Force Powers
Force 3. Force Renewal 1
Dark Force Spirit 1 (if this character is
defeated, each enemy character with a
Force rating loses 1 Force point each time
it activates for the rest of the skirmish)
Lightsaber Assault (Force 1, replaces
attacks: Make 2 attacks)
Sith Rage (Force 1: +10 Damage on all
attacks this turn)
Sith Sorcery (Force 2, usable only on this
character’s turn: Enemy characters within
6 squares are considered activated this
round; save 11)
Transfer Essence (Force 1, usable only on
this character’s turn: Choose 1 living ally.
Remove that ally from play and place Exar
Kun in that ally’s space; that ally is
defeated.)
Commander Effect
Savage characters are subject to this
effect: Followers with Savage gain Jedi
Hunter (+4 Attack and +10 Damage
against enemies with Force ratings) and
Momentum (If this character has moved
this turn, it gets +4 Attack and +10
Damage against adjacent enemies).

Sprostowanie – zamieszczone w poprzednim numerze zdjęcia z premiery AT-AT były autorstwa Merridiusa.
Za niedopatrzenie Redakcja OM bardzo przeprasza ☺
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Game Over – SW Combine

Prawie każdy z nas słyszał o Star Wars Galaxies, jednym z najsłynniejszych MMORPGów. Jednak czy jako fani skazani
jesteśmy na płacenie 15$ miesięcznie, by mieć frajdę z grania w MMORPG osadzonego w realiach Star Wars? Odpowiedź
brzmi oczywiście “nie”.
W 1998 roku, na długo przed powstaniem SWG, grupa fanów stworzyła Star
Wars Combine – grę, która potrzebowała jedynie przeglądarki internetowej i –
oczywiście – połączenia z Internetem. Tak pozostało do dnia dzisiejszego. SW
Combine to niekomercyjny projekt, skierowany do fanów Gwiezdnych Wojen (i nie
tylko), nie mających zamiaru płacić za grę. Oczywiście, efekty wizualne są raczej
gorsze, ale ośmielę się stwierdzić, że frajda z gry może być taka sama albo nawet
większa!
SW Combine, pomimo swojego RPG-owego charakteru zawiera w sobie
również elementy strategii, takie jak np wydobywanie minerałów, konstrukcja
budynków, budowa statków i stacji kosmicznych… Wszystko w pełni
zautomatyzowane i cały czas rozwijane przez sztab administratorów-programistów.
Początkujący gracz będzie zapewne zainteresowany elementami RPG w grze:
na początku należy stworzyć swoją postać, wybierając jedną z kilkudziesięciu ras –
od ludzi poczynając, na Huttach zaś kończąc. Następnie przydziela się postaci
odpowiednie umiejętności, które mogą w znaczący sposób decydować o przebiegu
i satysfakcji z grania. Najlepiej jest przy tym pytać o radę innych, doświadczonych
graczy w SWC, którzy ukierunkują nas i doradzą, jakie umiejętności wybrać.
Mapa przykładowego systemu
Kiedy stworzymy już postać i rozpoczniemy grę, okazuje się, że jesteśmy w
mieście, z kilkoma kredytami w kieszeni i nie wiemy, co robić, jak się stąd wydostać
ani z kim rozmawiać, najlepszym rozwiązaniem jest szybkie wstąpienie do jednej z
frakcji, która po zasileniu jej szeregów zapewni nam statek, godziwą pensję i
zabierze z planety.
Frakcje w SWC to grupy graczy od kilku do kilkuset osób, zajmujące się
określonymi celami. Jak na symulację universum SW przystało, możemy wybierać
między Galaktycznym Imperium, Rebelią, wojowniczymi Mandalorianami albo
zostać górnikiem w niekanonicznej frakcji XXX Miners. Z pewnością każdy znajdzie
frakcję dla siebie, a jeśli mu się w niej znudzi, zawsze może ją zmienić.
No dobrze – spyta ktoś – Jestem we frakcji i co dalej? Otóż wszystko zależy
od tego, do jakiej frakcji się wstępuje. Jedne z nich są mniej, inne bardziej
zorganizowane. W jednych będziemy mieli możliwość polatania Imperial Star
Panel sterowania gracza z widokiem na
Destroyerem lub Kalamariańskim Krążownikiem, w innej – przemytniczym YT-1300
wycinek miasta
lub niesamowicie szybkim YT-510, zaś gdzie indziej dostaniemy pod swoją
komendę powolny transportowy Drop Ship Transport. To, ile będziemy mieli zadań
zależy od naszej aktywności i rodzaju frakcji, w jakiej jesteśmy. Możemy odbywać
loty patrolowe, przewozić ładunki, budować stacje kosmiczne albo wydobywać
minerały. Niestety, w chwili obecnej nie ma możliwości walki (jej wprowadzenie
zajmie jeszcze najprawdopodobniej około roku), co nie znaczy, że nasze postacie
są nieśmiertelne. Istnieje bardzo wiele sposobów żeby zginąć.
Bardzo wciągającym zajęciem w SW Combine jest handel. Istnieje nawet
oddzielna strona – serwis aukcyjny (jak nasze Allegro), gdzie za kredyty z gry
możemy kupić wszystko – od akcji którejś z frakcji, po zmodyfikowany frachtowiec
YT-2000. Oczywiście, nie każdego stać na takie cudo, ale grając na giełdzie może
szybko się dorobić. Istnieje oczywiście wiele innych sposobów zarobienia kredytów,
między innymi poprzez pracę w art-team (przyczyniając się jednocześnie do
“upiększania” SW Combine), działalność łowcy nagród i wiele innych. Niektóre z
tych sposobów są łatwiejsze, inne wręcz niemożliwe do realizacji bez odpowiednich
znajomości, które można zawrzeć na IRCu lub forum frakcji.
Ciężko opisać wszystkie możliwości SW Combine w jednym artykule, należy
Mapa planety
jednak przyznać, że nie wszystkim gra przypada do gustu. Z moich obliczeń
Żródła:
wynika, że około 40-50% graczy zostaje w grze na dłużej niż miesiąc. Należy
http://www.swcombine.com,
jednak zaznaczyć, że w momencie, kiedy po takim czasie gra wciągnie, gracz
http://www.swcombine.prv.pl,
zostaje na dłużej.
http://www.swcombine.dante.xon.pl
Jeśli chodzi o polskie akcenty w grze, to do Combine przystępuje ostatnimi
czasy bardzo dużo Polaków. W niektórych frakcjach stanowią oni największą grupę narodowościową a nawet sami prowadzą te
frakcje :). Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić do spróbowania sił w Star Wars Combine i życzyć powodzenia w grze. Wiele
istotnych informacji można znaleźć na stronie www.swcombine.prv.pl, a także na nowym polskim forum poświęconym grze
www.swcombine.dante.xon.pl ja sam służę odpowiedziami na wszystkie pytania pod adresem vong.ginaal@gmail.com.
VG & DE
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Fantastyki z nieodległej Galaktyki

„Babylon 5”

jest
serialem
science-fiction
produkcji
amerykańskiej, stworzonym przez Joe
Michaela Straczynskiego. Jest to jeden
z najpopularniejszych seriali S-F na
świecie, a przez wielu uważany za
najlepszą tego typu produkcję, czego
dowodem może być duża liczba
nagród.
Serial składa się ze 110
odcinków (5 sezonów po 22 odcinki)
poprzedzonych pilotem „The Gathering”
oraz
5 filmów
pełnometrażowych.
Babylon
5
jest
serialem
dość
nietypowym i w odróżnieniu od np. Star
Treka tworzy on zamkniętą historię, a
odcinki są w większym lub mniejszym
stopniu ze sobą powiązane. Należy
oglądać po kolei, gdyż opuszczenie
niektórych może powodować problemy
ze zrozumieniem dalszych wydarzeń.
Serial ten jako chyba jedyny został w całości (w dodatku w odpowiedniej kolejności) wyemitowany w polskiej
telewizji. Pierwsze dwa sezony pokazała TV Wizja, a kolejne trzy TVN. Później jeszcze TVN7 powtarzała niektóre sezony.
Akcja serialu rozgrywa się na tytułowej stacji Babylon 5 i skupia głównie wokół intryg politycznych i konfliktów
zbrojnych, ale pojawiają się także wątki miłosne, religijne czy komediowe. Projekt budowy stacji powstał po zakończeniu
wojny między Sojuszem Ziemskim a Federacją Minbari (spowodowanej zresztą nieporozumieniem kulturowym), a stacja
budowana wraz z Republiką Centauri miała się stać gigantyczną placówką dyplomatyczno-handlową. Babylon 5 jest piątą
z rzędu stacją, gdyż poprzednie trzy zostały zniszczone, a czwarta w niewyjaśnionych okolicznościach po prostu zniknęła.
Ostatnia weszła do służby w 2256 roku i orbituje wokół planety Epsilon Eridani III, a pierwszym komendantem został
Jeffrey Sinclair (Michael O'Hare). Akcja serialu rozpoczyna się w roku 2258. Sojusz Ziemski cudem wychodzi cało z wojny
z Minbari. W tym samym czasie rośnie w siłę starożytna rasa Cieni (Shadows), jedna z pierwszych powstałych we
wszechświecie, wyznająca zasadę, że tylko najsilniejsza rasa przetrwa i zdoła się rozwijać. Komendant stacji, John
Sheridan (Bruce Boxleitner), z pomocą ambasador Delenn (Mira Furlan) Minbari jednoczy cywilizację do walki z Cieniami.
Gdy polityka stacji coraz bardziej różni się od decyzji na Ziemi, Babylon 5 ogłasza secesję. Główni bohaterowie serialu to
załoga stacji: Susan Ivanova (Claudia Christian), Steven Franklin (Richard Biggs), Michael Garibaldi (Jerry Doyle), a także
ambasadorowie poszczególnych ras: G'Kar (Andreas Katsulas), Londo Mollari (Peter Jurasik).
Po zakończeniu prac nad Babylon 5 J.M. Straczynski podjął prace nad kolejnym serialem osadzonym w
wszechświecie Babylon 5. Nosił on tytuł Crusade i miał stanowić kontynuację wydarzeń jednego z filmów (A Call to Arms).
Niestety, na skutek nieporozumień między Straczynskim a stacją telewizyjną TNT powstało tylko 13 odcinków i projekt
został skasowany. Wszystkie powstałe odcinki także zostały wyemitowane w Polsce, w TVN7. Kolejna próba stworzenia
serialu pod tytułem „Legend of the Rangers” zakończyła się jeszcze szybciej, gdyż powstał tylko pełnometrażowy film „To
Live and Die in Starlight” mający być jego pilotem.
Oprócz serialu i filmów powstało kilkanaście powieści i książek, niestety żadna z nich nie została chyba wydana po
polsku. Istnieje także gra RPG – Babylon 5 Role Playing Game oraz karcianka Babylon 5.
DE
Źródło: http://babylon5.scifi.pl/
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Dejarik – Krzyżówka

Poziomo:
01-H) Yuuzhański żel
unieruchamiający;
05-L) Nazwa zarodników, którymi
została zarażona Mara;
07-B) Nazwa najbliższej
zamieszkałej planeta w
systemie Tantary;
10-E) Dwunastonogi yuuzhański
wierzchowiec;
17-F) Bothańska doktryna
eksterminacji;
19-A) Ogromny ślimak, służący do
pochłaniania pól ochronnych;
23-K) Dowódca Eskadry Bułatów;
24-C) Flagowy statek Traesta
Kre’Feya;
30-B) Zastępował Luke’a
Skywalkera, gdy ten poleciał
na poszukiwania Zonamy
Sekot;
33-F) Nazwisko Tahiri;
35-H) Nazwa statku Talona Karrde’a.
Pionowo:
01-H) Rasa Borska Fey’Lyi;
01-L) Tytuł piątego tomu serii Nowej
Ery Jedi;
05-E) „Sieciożuki” w języku
yuuzhańskim;
05-P) Dowódca okrętu „Święty Stos”;
06-C) Rasa, do której należał
Thorsh;
15-H) Mistrz przemian, który zginął z
powodu rzekomej nieudolności
w opiekowaniu się Mózgiem
Świata;
17-D) Dwie gwiazdy systemu
Tantary (podaj dwie nazwy w
jednym haśle);
17-P) Nazwa jednego z manewrów
Hana Solo;
26-N) Nazwa statku Landa
Carlissiana;
28-F) Yuuzhanin, który ponownie
odkrył położenie Zonamy
Sekot;
29-L) Doktryna, którą kierował się
Kre’Fey;
29-S) Domena, z której pochodzi
Shimrra.
Uwaga: w krzyżówce naniesiono
niezbędne znaki interpunkcyjne.
Krzyżówkę opracował ZG
Zaznaczone pola utworzą hasło –
sentencję słynnego myśliciela
Jedi XXI wieku :P
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