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W świecie Gwiezdnych Wojen

Był rok 1977, kiedy George
Lucas pokazał światu swój pierw-
szy film z cyklu „Gwiezdne
Wojny”, czyli „Nowa Nadzieja”. W
Stanach Zjednoczonych było to
wydarzenie na miarę historycz-
nego przełomu. Film zaskakiwał
niesamowitymi efektami specjal-
nymi, dopracowaniem każdego
szczegółu, niezwykłą akcją. Na
ekranach kin pojawili się bohate-
rowie z odległego, nieznanego
świata, a jednak realni, targani
uczuciami, uwikłani w walkę dobra
ze złem. Film był tak nowatorski i
tak technicznie doskonały, że za-
fascynował miliony widzów na
całym świecie. 

Nic dziwnego, że powstały ko-
lejne jego części. George Lucas
opowiedział dalsze losy swoich
bohaterów w filmie „Imperium kon-
tratakuje” i „Powrót Jedi”. A, potem
cofnął się do zdarzeń sprzed
pierwszego filmu i nakręcił odcinki
I, II i III - „Mroczne widmo”, „Atak
klonów” i „Zemsta Sithów”. Film z
roku 1977 otrzymał numer 4.
Razem jest ich sześć. I dopiero
oglądane w całości pozwalają
poznać ten świat odległych galak-
tyk i zrozumieć historię poszcze-
gólnych bohaterów. 

- Miałem siedem lat, kiedy w

1992 roku obejrzałem w telewizji

„Nową Nadzieję” - mówi Łukasz
Woźny ze Święciechowy. - To

było przeżycie, którego nie zapo-

mniałem do dziś. I początek pasji,

bo od tego czasu jestem fanem

„Gwiezdnych Wojen”. 

Niewiele osób zapewne wie,
że rok przed premierą pierwszego
filmu ukazał się jego scenariusz.
Wtedy nikt nie przewidywał, że
dzieło stanie się bestsellerem.
Nawet George Lucas nie oczeki-
wał takiego sukcesu. A świat fil-
mowy zawirował i porwał miliony
ludzi, nie tylko młodych. Natych-
miast zaczęły się też ukazywać
komiksy. W 1977 roku wydano w
Stanach Zjednoczonych pierwszy
komiks „Star Wars”.

- Tego wydania w Polsce nie

było - mówi pan Łukasz. - Mam

ten komiks wydany w języku an-

Przed miesiącem świat obiegła wiadomość, że amerykańską
firmę LucasFilm kupiła wytwórnia Disneya. Nie byłaby to tak
szokująca informacja, gdyby nie to, że produkcją tej firmy in-
teresowały się miliony osób na całym świecie, w tym oczy-
wiście także w Polsce. To LucasFilm stworzył cykl filmów
„Gwiezdne Wojny”, które ogląda już trzecie pokolenie wi-
dzów. Zapewne niespodzianką dla naszych czytelników bę-
dzie fakt, że w powiecie leszczyńskim mieszka zagorzały fan
„Gwiezdnych Wojen” i właściciel jednej z największych w
Polsce kolekcji wydawniczych związanych z tymi filmami. To
Łukasz Woźny ze Święciechowy.

Powiedzmy jednak najpierw kilka zdań o samych filmach.
gielskim. To mój najcenniejszy

okaz. 

Zdaniem Łukasza Woźnego
fani „Gwiezdnych Wojen” dzielą się
na tych, którzy zbierają najróżniej-
sze gadżety, a więc zabawki, pla-
katy, przedmioty z nadrukami i tak
dalej. Na fanów lubiących się prze-
bierać lub organizować insceniza-
cje z gwiezdnej epoki. A także na
fanów zafascynowanych opowia-
daną przez autorów historią. I on
należy do tych trzecich. Od dwu-
dziestu lat ogląda wszystko, co
ukazuje się na filmowym i wydaw-
niczym rynku „Gwiezdnych
Wojen”.

Ale przede wszystkim czyta.
„Gwiezdne Wojny” to setki historii
o bohaterach odległych galaktyk.
Każda książka i komiks to inna
opowieść. Te historie przeplatają
się, uzupełniają, odwołują do zda-
rzeń z filmów. Każda coś nowego
wnosi, coś wyjaśnia. A przy okazji
pokazuje niezwykłe maszyny, my-
śliwce, mnóstwo technicznych po-
mysłów i rozwiązań. Zwyczajnie
uczy.

- Na studia do Poznania jeździ-

łem pociągiem - wspomina Łu-
kasz. - Rano zazwyczaj

zasypiałem, ale w drodze powrot-

nej czytałem „Gwiezdne Wojny”.

Mam każdą książkę wydaną w

Polsce i prawie wszystkie, które

ukazały się za granicą. 

Łukasz Woźny jest analitykiem,
a więc umysłem ścisłym, raczej
realistą. Tymczasem zafascynował
się fantastyką. Mówi, że jest to
wspaniała odskocznia od codzien-
ności. To hobby jak każde inne.

Oczywiście ma w domu sześć
filmowych „Gwiezdnych Wojen”.
Fani wiedzą jednak, że były też
trzy telewizyjne filmy i jeden ki-
nowy, animowany. Pan Łukasz
zdobył całą tę kolekcję. Zna też
animowane seriale „Gwiezdnych
Wojen”. Najnowsza produkcja,
czyli „Wojna Klonów” ma już sto
odcinków, a prawdopodobnie pro-
dukcja będzie ciągle trwać. Serial
oglądają przecież kolejne pokole-
nia widzów. 

W Polsce przeprowadzono ba-

dania, które odpowiadały na pyta-
nia, ile osób wydałoby chociaż zło-
tówkę na fascynacje związane z
„Gwiezdnymi Wojnami”. Okazało
się, że takich osób jest ponad 80
tysięcy, A zarejestrowanych na róż-
nych internetowych forach już 15
tysięcy. Pan Łukasz jest jednym z
kilkunastu, który ma największą w
Polsce kolekcję wydawniczą doty-
czącą „Star Wars”. W swojej bilio-
teczce zgromadził 250 książek. 

Są to wszystkie pozycje wy-
dane w Polsce oraz większość
wydań brytyjskich i amerykań-
skich. Do całości wydawnictw
światowych brakuje mu tylko około
40 pozycji. Przez lata kupował
także setki komiksów, w tym oczy-
wiście wszystkie polskie. Ma dzie-
siątki gier, ma także autografy
aktorów, którzy grali główne role w
filmach i którzy byli w Polsce. To
jest ogromnie wartościowy zbiór. 

- Codziennie znajduję chociaż

pół godziny, żeby sięgnąć po

książkę - zwierza się pan Łukasz. -

Czasem „bywam” w dziesięciu

miejscach równocześnie, bo tak

skomplikowana jest akcja i tyle

otwartych serii książkowych, komi-

ksowych i serialowych. Ale to właś-

nie lubię. Poznałem te realia i

chętnie podążam za każdą z tych

historii. 

Jeszcze na studiach pan Łu-
kasz był liderem fanklubu miłośni-
ków „Gwiezdnych Wojen”.
Wspólnie organizowali Spotkania
Wielkopolskich Fanów Star Wars.
Jeździli też na spotkania do innych
miast Polski, Teraz najczęściej roz-
mawiają na internetowych forach.
No i mają swoją internetową
stronę. Nazywa się Bastion
(www.gwiezdne-wojny.pl). To tam
znaleźć można bieżące wiadomo-
ści dotyczące filmów i aktorów
kreujących główne role, zapowie-
dzi wydań książkowych i komi-
ksów, recenzje, a także opisy gier
komputerowych. Pan Łukasz pisze
właśnie o grach bitewnych.

No a po za tym bardzo chętnie
dzieli się swoją pasją z najmłod-
szymi fanami „Star Wars”. Odpo-
wiada na zaproszenia i pokazuje
swoje zbiory. Na pewno przyje-
chałby też do nas. 
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