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 Drodzy czytelnicy, w tym wydaniu ga-
zetki wprowadzę, was w pełen tajemnic świat 
„Gwiezdnych wojen”. 
 „Gwiezdne wojny” to seria filmów 
opowiadających o walce dobra ze złem. Nie 
jest to jednak walka jaką znamy z filmów wo-
jennych - odbywa się w odległym kosmosie  
i nieznanych nam układach planetarnych. Ko-
lejne rozdziały kosmicznej sagi powstawały 
na przestrzeni wielu lat. Jest to o tyle dziwna 
seria, że najpierw powstały epizody (części) IV, 
V i VI, a dopiero po nich epizody I, II i III. 
Pierwsza ekranizacja, czyli epizod IV: „Nowa 
nadzieja” miał premierę 25 maja 1977 roku, 
gdy programy w polskiej telewizji były jeszcze 
czarno białe. Obraz zyskał na całym świecie 
wielu fanów zafascynowanych wspaniałym, 
kosmicznym przedstawieniem. Kiedy ten film 
wszedł na ekrany kin, nasi dziadkowie i nie-
którzy z naszych rodziców ustawiali się w dłu-
gich kolejkach po bilety. 
 Dzięki sukcesowi pierwszego filmu po-
wstał epizod V: „Imperium kontratakuje”. Dnia 
21 maja 1980 roku wszedł na ekrany kin na ca-
łym świecie i również odniósł wielki sukces. 
Epizod VI: „Powrót Jedi” (czyt. Dżedaj) zade-
biutował na wielkim ekranie w 1983 roku.  
 Po szesnastoletniej przerwie, powstał 
kolejny epizod: I o tytule „Mroczne widmo”. 
Trzy lata później nakręcono epizod II pod ty-
tułem „Atak klonów”, a 2005 roku powstał 
epizod III: „Imperium kontratakuje”. Wspania-
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łą, niepowtarzalną muzykę do „Gwiezdnych 
wojen”, która stała się najbardziej rozpozna-
walnym na świecie tematem muzycznym 
stworzył John Williams. Skomponował on 
później muzykę do takich hitów kinowych jak 
„Park Jurajski” i trzy pierwsze części „Harrego 
Pottera”. 
 

 Pozwólcie, że teraz wprowadzę was 
w tajemnice tworzenia „Gwiezdnych wo-
jen”. Jeden ze znaków rozpoznawalnych sagi 



„Gwiezdnych wojen” to miecze świetlne, lecz 
wbrew pozorom ich wykonanie i obsługiwa-
nie nie jest łatwe. Otóż rekwizyt grający miecz 
świetlny to metalowy pręt owinięty odblasko-
wym materiałem. Aby walka taką bronią wy-
glądała efektownie, walczący muszą ustawiać 
miecze pod odpowiednim kątem do światła, 
aby miecze sprawiały wrażenie świecących. 
 Do jeszcze trudniejszych zadań należa-
ło tworzenie bitew kosmicznych, oraz bitew 
z udziałem maszyn kroczących. Na początku 
stworzono miniaturowe modele maszyn, któ-
re miały brać udział w bitwie, ustawiano je w 
odpowiednim miejscu i przesuwano kamerę 
sprawiając wrażenie ruchu. Ważnym proce-
sem produkcji gwiezdnej sagi było tworzenie 
dźwięków. Jeden z ciekawszych odgłosów to 
głos Wookiego, uzyskany przez zmiksowanie 
odgłosów zwierząt i ciągniętego po parkiecie 
krzesła. 
 Wszystkim fanom „Gwiezdnych wo-
jen” znany jest oddech Lora Vadera. Został 

stworzony z przekształconego dźwięku oddy-
chania przez maskę do nurkowania. Charak-
terystyczny odgłos miecza świetlnego został 
uzyskany poprzez zmodyfikowanie dźwięku 
wydawanego przez urządzenie łączące taśmę 
filmową z kilkoma kinowymi projektorami. 
Wszyscy znają Sokoła Milenium – statek ko-
smiczny należący do Hana Solo, ale niewielu 
wie, że inspiracją projektantów tego frachtow-
ca był hamburger.  W epizodzie VI występu-
ją Ewoki – małe, włochate stworki wyglądem 
przypominające niedźwiadki. Zapewne nie 
wiecie, iż stwory te posługują się przyśpieszo-
ną wersją języka nepalskiego. 
 „Gwiezdne wojny” zyskały tylu fanów, 
że przed jedną z siedzib Lucasfilmu postawio-
no posąg mistrza Yody. Natomiast w Polsce, 
we wsi Grabowiec istnieje ulica Obi-Wana 
Kenoobiego, a w okolicach Jarocina powstało 
muzeum „Gwiezdnych wojen”. Kolejna niety-
powa cecha „Gwiezdnych wojen” to fakt, iż 
film powstał wcześniej niż książka o tym sa-
mym tytule.
 Niedawno na ekrany kin weszła naj-
nowsza część „Gwiezdnych wojen”.

 Na ten epizod gorąco zapraszam do kin 
(tych którzy jeszcze nie widzieli). Mam nadzie-
ję, że będziecie czerpać satysfakcję z oglądania 
sagi, i tak jak nasi rodzice i dziadkowie bę-
dziecie pod wrażeniem wykreowanych przed 
waszymi oczami, wspaniałych, kosmicznych 
przygód.

Niech Moc będzie z wami!


