
 
 



 
 

SSttaanniissłłaaww  SSzzwwaasstt  
 

 

 

 

SSeekkttoorr  2244  
  

BBuunntt  pprrzzeecciiww  ZZiieemmii  
 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

Konin 2015 



 
 

Stanisław Szwast  

„Sektor 24. Bunt przeciw Ziemi” 

 

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok sp. z o. o. 2015 

Copyright © by Stanisław Szwast 2015 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji 

nie może być reprodukowana, powielana i udostępniana 

w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy. 

 

Skład: Wydawnictwo Psychoskok 

Projekt okładki: Stanisław Szwast 

Korekta:  

 

ISBN: 978-83-7900-404-1 

 

Wydawnictwo Psychoskok sp. z o.o. 

ul. Chopina 9, pok. 23 , 62-507 Konin 

tel. (63) 242 02 02, kom.665-955-131 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl 

e-mail: wydawnictwo@psychoskok.pl 

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl


4 
 

Spis bohaterów 

 

PLANETA MINAJ 

"Grupa Zrakietowanych" - grupa przyjaciół rozłączanych przez 

przeciwności losu, jednak zawsze powracających do siebie.  

Planeta pochodzenia: Minaj 

członkowie: 

Adn Huerig - (ur 3767 r. czasu Starej Ziemi) 

Jac Britin - (ur 3769 r. czasu Starej Ziemi), żołnierz sił 

zbrojnych Minaj 

Kris Vertin - (ur 3768 r. czasu Starej Ziemi), oficer wojsk Minaj 

Lan Nazar - (ur 3766 r. czasu Starej Ziemi), logista, oficer 

wojsk Minaj 

Mirk Karby - (ur 3767 r. czasu Starej Ziemi) 

Stay Kurig - (ur 3767 r. czasu Starej Ziemi)  

Tom Vertin - (ur 3770 r. czasu Starej Ziemi) wraz z Krisem 

i Jacem żołnierz sił zbrojnych Minaj 

Vido Yasni - (ur 3766 r. czasu Starej Ziemi) 

Inni bohaterowie pochodzenia minajskiego: 

Bel Lewin - znajoma Lana 

Zana - ukochana Jaca Britina 

Członkowie oddziału Krisa Vertina: 
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Ala Akrof  

Harth Goltov 

Meri 

Rita Idin  

Skof Burtin  

Trand Holar 

____ dołączający później ____ 

Gat 

Mif Cisei 

Żołnierze sił zbrojnych Minaj 

Bald - generał, dowódca ekspedycji 

Din - porucznik, przyjaciel Lana Nazara z kryjówki w dżungli 

Fint - pułkownik, oficer piechoty kosmicznej 

Garf - pułkownik, zasoby ludzkie korpusu sił zbrojnych Minaj 

stacjonującego na księżycu 

Ger - kapral, podoficer w kompani Krisa Vertina 

Hunt - major, dowódca Minaj w bitwie o Yedesh 

Lia - szeregowa, kompania Krisa Vertina, drużyna ósma 

Lok Gryfin - kapitan, pracownik pionu logistycznego, 

zwierzchnik Lana Nazara 

Mia - szeregowa, spotkana w celi przez Lana Nazara 
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Naki - starsza szeregowa, komapnia Krisa Vertina, drużyna 

ósma 

San - sierżant, podoficer w kompani Krisa Vertina 

Vita Kong - porucznik, pilot 

Yahn Kord - porucznik, oficer w kompanii majora Hunta 

Zolk - major, oficer wywiadu 

Naukowcy Minaj 

Kalm Mickson - profesor prowadzący przygotowania do 

ekspedycji od strony naukowej 

Wronk - psychiatra, lekarz Lana Nazara 

 

Argat - nowo powołany prezydent Minaj 

____________________________ 

STARA ZIEMIA 

 

Abdul Arslan - porucznik kompanii Jana Borowickiego 

Jan Borowicki - kapitan, oficer wojska Federacji Europejskiej 

Klimecki - porucznik, pracownik tajnego laboratorium 

wojskowego w Wałbrzychu 

Luis - lekarz Thomasa Nikodova 

Thomas Nikidov - inżynier korporacji GGR, koordynator 

projektu technicznego zasiedlenia Sektora 24.  
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____________________________ 

Planeta Harks 6 

Angelus - sierżant, oddział Lana Nazara sformowany 

w kryjówce w dżungli w celu odnalezienia Bel 

Marculus - nazywany Mah, agent wywiadu, pochodzący 

z Harks 6, obecnie na służbie Minaj 

Regulus Antasin - porucznik 

Marija Antasin - żona Regulusa 

___________________________ 

Planeta Nowy Nepal 

Khil Raj - porucznik, odwieczny wróg Regulusa Antasina  

___________________________ 

"Planeta" 

Ariabi Nazar - potomek rodu Nazar 

Buldiri - pracownik projektu łącza 

Falkani Vertin - potomek rodu Vertin 

Fratista - pracownik projektu łącza 

Mafea - członek rady Fragów 

Zeabi - członek rady Fragów 
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Spis zamieszkałych planet niezależnych oraz kolonii 

pod panowaniem Federacji Europejskiej. Zapis archiwalny, 

sprzed buntu Zjednoczonych Planet Kolonialnych. 

 

Spis nie uwzględnia planet pod panowaniem Sojuszu 

Australijsko - Amerykańskiego oraz Imperium 

Wschodnioazjatyckiego. 

 

1. Stara Ziemia - planeta niezależna 

a. Położenie 

Sektor 1 według podziału ewidencyjnego planet z roku 

2382. Numer ewidencyjny 1-103.  

b. Zasiedlenie  

Stara Ziemia jest kolebką cywilizacji. Z niej wywodzi się 

rodzaj ludzki.  

c. Demografia 

52 miliardy mieszkańców ogółem.  

d. Polityka  

Na Starej Ziemi znajdują się wszystkie trzy znane Imperia 

Kosmiczne, w niektórych kręgach zwane Imperiami 

Kosmokolonialnymi lub Cesarstwami Kosmicznymi. Są to: 

I. Sojusz Australijsko - Amerykański, będący zespoloną 

grupą państw Ameryki Północnej oraz Australii i Oceanii, 

prowadzących wspólną politykę pozaplanetarną i związanych 
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ze sobą ścisłą unią gospodarczą. Obowiązującym 

językiem jest język ogólnoangielski.  

II. Federacja Europejska - wykreowana z postępującej 

integracji państw Europejskich. Zmiksowany etnicznie 

twór polityczny, pozbawiony narodów. Swoje znaczenie 

na arenie międzynarodowej wzmocniła dzięki zyskom 

płynącym ze sprzedaży starych technologii mieszkańcom 

własnych, uciskanych gospodarczo, kolonii. Siłę militarną 

federacji w dużej mierze stanowią wojska najemne.  

III. Imperium Wschodnioazjatyckie - unia gospodarczo - 

militarno - naukowa państw wschodnioazjatyckich, oparta 

na politycznym trójnogu powstałym z rywalizacji Chin, 

Japonii i Indii o dominację w regionie. Realizuje wspólną 

politykę pozaplanetarną i wspólnie administruje kolonie.  

Oprócz wymienionych imperiów, na Starej Ziemi znajduje 

się ponad sześćdziesiąt małych państewek pozbawionych 

znaczenia w polityce międzyplanetarnej.  

e. Gospodarka 

Aby przeanalizować szczegółowo gospodarkę Starej 

Ziemi, należałoby zagłębić się w gospodarki imperiów 

oraz poszczególnych regionów leżących poza wpływami 

imperiów. W całościowym bilansie handlowym można 

jednak łatwo zauważyć, że Stara Ziemia jest olbrzymim 

importerem żywności wysokoprzetworzonej, eksportując 

za to know-how, technologie oraz produkty high-tech.  
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2. Negara 

a. Położenie 

Druga co do wielkości zamieszkała planeta. Położona 

w sektorze 14, w pobliżu Minaj. Numer ewidencyjny 14-315 

b. Zasiedlenie 

Zasiedlenie Negary datowane jest na rok 2492 

i symbolicznie otwiera okres Pierwszej Wielkiej 

Kolonizacji. Była pierwszą planetą, na której udało się 

adaptować atmosferę do warunków potrzebnych do 

utrzymania życia. Udało się to głównie dzięki temu, że 

przed przybyciem człowieka posiadała własną, rzadką 

atmosferę.  

c. Demografia 

Jest to najbardziej zaludniona planeta kolonialna 

w Zamieszkałym Wszechświecie. Obecnie zamieszkuje ją 

dziewięć miliardów ludzi.  

d. Polityka  

Aktualnie cała Negara znajduje się pod panowaniem 

Federacji Europejskiej. Z uwagi na atrakcyjność 

gospodarczą i polityczną planety, przez długie wieki była 

podzielona równo na trzy części, pomiędzy Imperia 

Kosmokolonialne. Jednak na przestrzeni wieków 

Federacja Europejska odkupiła resztę planety lub 

wymieniła inne posiadane terytoria. Sprzyjał temu trend 

obniżania kosztów utrzymania kolonii, który gwałtownie 

zyskał na sile pod koniec Pierwszej Wielkiej Kolonizacji. 
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Wymiany gruntów prowadziły do tego, aby z początku 

cała planeta, później cały sektor należał do strefy 

wpływów jednego imperium.  

e. Gospodarka  

Negara jest duża i zróżnicowana klimatycznie. Przez 

politykę Federacji Europejskiej, zdecydowana większość 

planety została ukierunkowana na produkcję rolną oraz 

przemysł żywieniowy. Ograniczona ilość ośrodków 

naukowych zasila nieliczne fabryki akcesoriów 

elektronicznych. We wszechświecie znane są wyroby 

rzemiosła domowego użytku pochodzące z Negary.  

3. Minaj 

a. Położenie 

Sąsiednia planeta wobec olbrzymiej Negary, położona 

w sektorze 14. Numer ewidencyjny 14-316.  

b. Zasiedlenie 

Pierwszą aktywność na powierzchni planety 

zarejestrowano na krótko po zasiedleniu Negary. 

Jednakże z powodu niezwykle angażujących prac nad 

zasiedleniem Negary, Minaj zainteresowano się dopiero 

pod koniec wieku XXXI. Zasiedlenie planety datowane 

jest na rok 3089 według czasu Starej Ziemi.  

c. Demografia 

Minaj zamieszkuje 4,5 mld ludzi, w większości w strefach 

zwrotnikowych.  

d. Polityka 
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Planeta pod silnym wpływem Federacji Europejskiej, 

zawsze pozostawała lekko w cieniu sąsiedniej Negary. 

e. Gospodarka 

Minaj jest planetą tropikalną, gęsto porośnięta dżunglą. 

Podobnie jak we wszystkich koloniach, wysoce rozwinięta 

jest produkcja żywności, z uwagi na zapotrzebowanie 

Imperium - Matki. Z uwagi na łatwy dostęp do drewna, 

które jest surowcem rzadkim we wszechświecie i osiąga 

niebagatelne ceny na Starej Ziemi, rozwija się sztukateria 

z drewna, przemysł meblarski oraz rzeźbiarstwo. Prawie 

wszystkie technologie dostępne na planecie są opóźnione 

o pół wieku względem Starej Ziemi, mała ilość ośrodków 

badawczych i naukowych, cała administracja i wyższa 

kadra naukowa pochodzą z Federacji Europejskiej.  

4. Tahar (w opracowaniu) 

a. Położenie 

b. Zasiedlenie 

c. Demografia 

d. Polityka 

e. Gospodarka 

5. Selura (w opracowaniu) 

a. Położenie 

b. Zasiedlenie 

c. Demografia 

d. Polityka 

e. Gospodarka 
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6. Harks 6 - planeta niezależna   

a. Położenie 

Planeta oficjalnie nie istnieje, stanowi kryjówkę mafii. Do 

dziś jej nie zlokalizowano, najwięcej poszlak wskazuje na 

Sektor 22.  

b. Zasiedlenie 

Nie wiadomo kiedy została zasiedlona. Zmiany 

genetyczne ludzi, którzy tam mieszkają, wskazują na dość 

odległy czas, być może nawet podczas Pierwszej Wielkiej 

Kolonizacji, w latach 2500 - 2600.  

c. Demografia 

Całkowicie nieznana. Ludzie, którzy się tam urodzili 

i wychowali, z założenia nie opuszczają planety. Czasami 

można we wszechświecie spotkać niskie, blade postaci 

z oczyma ukrytymi pod czarnymi okularami. Tak ponoć 

wyglądają Harksianie. Warunki panujące na planecie 

ponoć uniemożliwiają funkcjonowanie normalnym 

ludziom.  

d. Polityka 

Planeta rządzi się swoimi prawami. To siedlisko mafii 

i najgorszych wyrzutków wszechświata. Nikt nie wie, kto 

trzyma na niej władzę, ani do czego ta władza zmierza.  

e. Gospodarka 

Planeta czerpie zyski z mafijnych spekulacji oraz przemytu. 

Stanowi centrum dowodzenia dla wszystkich czarnych 

operacji handlowych w Zamieszkałym Wszechświecie.  
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7. Nowy Nepal - planeta niezależna  

a. Położenie 

Planeta położona w Sektorze 19, numer rejestrowy 19-

111. Pofałdowana powierzchnia i niskie ciśnienie przywodzą 

na myśl warunki wysokogórskie ze Starej Ziemi.  

b. Zasiedlenie 

Planeta zasiedlona w roku 3115. Federacja Europejska 

przekazała swoim wiernym najemnikom, Ghurkom, 

prawa i technologie niezbędne do założenia koloni.  

c. Demografia 

Niewielkie zaludnienie. Liczebność samych Ghurków 

szacowana jest na 300 milionów ludzi. Niemniej jednak, 

ilość przebywających na planecie niewolników jest z całą 

pewnością większa.  

d. Polityka 

Ghurkowie w zamian za pomoc w zasiedleniu niezależnej 

planety zobowiązali się do wieloletniej służby 

najemniczej na rzecz Federacji Europejskiej. Planeta jest 

całkowicie niezależna, rządzą na niej kasty Ghurków, 

jednakże stała ilość pochodzącego z Nowego Nepalu 

wojska jest non stop w służbie Imperium.  

e. Gospodarka 

Nowy Nepal to górzysta planeta. Nieliczne obszary nadające 

się pod uprawę przekształcone zostały w intensywne 

uprawy prowadzone przez niewolników. Każdy rodowity 
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Ghurk jest zawodowym żołnierzem - najemnikiem. 

Kwitnie przemysł zbrojeniowy prowadzony przez weteranów.  
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Rada Profesorów Wolnej Planety Negara, praca 

zbiorowa, „Homo Developed”, wydanie drugie, 4115 r.   

 

(…) Jedną z najbardziej niewyjaśnionych zagadek 

ludzkości jest proces, w wyniku którego w roku 3794 

powołano do istnienia cesarstwo. Całe pokolenia cesarskich 

historyków starały się zrozumieć tajemnicę, którą ów proces 

jest owiany i do dziś dzień ilość pytań pozostawionych bez 

odpowiedzi nie pozwala postawić żadnej wiarygodnej tezy. 

Osoby bezpośrednio związane z powstaniem cesarstwa, 

wliczając w to pierwszych przywódców, wydają się być 

zupełnie przypadkowe, rzucone na Planetę w trybie zupełnie 

nie zrozumiałych zbiegów okoliczności.  

Zwolennicy teorii ponadnaturalnych opierają swoją 

wersję historii na wielokrotnie udokumentowanych skargach 

zdrowotnych tychże osób związanych z powstaniem cesarstwa. 

Chorobę, na którą niewątpliwie wszyscy oni cierpieli, 

nazywają boskim zrządzeniem, bądź też zdolnością słuchania 

woli samego Boga. Jako wykwalifikowana kadra naukowa 

boskie moce pozostawiamy na uboczu i stwierdzamy, że 

wszystkich ich łączył ten sam rodzaj schizofrenii. Być może 

choroba owa ma związek z opisanym przez ekspedycję 

generała Balda „Efektem Barbariusa”. Wątpliwości nie 

podlega jedynie to, że każdy z nich był przekonany, iż historia, 
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która tworzyła się na ich oczach, już się kiedyś wydarzyła, 

a oni przybyli z przyszłości, aby zmodyfikować jej przebieg.  

Zakładając czysto hipotetycznie, że tak było 

w rzeczywistości, w jaki sposób można powiązać to 

z upadkiem cesarstwa po zaledwie 300 latach istnienia? (…) 
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* * * 

Gdy tylko drzwi uchyliły się Marculus zaklął siarczyście 

w języku ogólnoangielskim i zasłonił oczy lewą ręką, prawą 

sięgając po szerokie, czarne okulary leżące na małym stoliczku 

naprzeciwko drzwi. Wpadająca łuna oświetliła jego 

wyłupiaste, szpetne oczy i przeraźliwie białą skórę na 

odsłoniętych dłoniach.  

- Prosiłem was przecież wielokrotnie – powiedział 

z podziwu godnym opanowaniem w głosie – abyście ostrzegali. 

Wiecie aż za dobrze, że tak absurdalna ilość światła mnie 

oślepia.  

Zaskoczony tą uwagą ochroniarz szybko zamknął drzwi 

od wewnątrz, uruchamiając przy tym noktowizor zajmujący 

miejsce na jego nosie.  

Pojedyncza dioda, znajdująca się w kajucie więziennej 

Marculusa, utrzymywała w pomieszczeniu wartość 0,004 luks, 

czyli 4% tego światła, jakie daje księżyc w pełni na Starej Ziemi 

i 100% tego światła, jakie odbierała rodzinna planeta więźnia, 

Hark 6. Dla przeciętnego człowieka było zbyt ciemno, aby 

widział coś bez sztucznych źródeł światła. Dla Harksian – nie.  

W roku 3789 kilkadziesiąt planet skolonizowanych przez 

człowieka wciąż pozostawało pod wpływami trzech największych 

mocarstw Starej Ziemi. Imperia kolonialne, zrodzone 

z postępującej integracji czołowych sił gospodarczych na 

Ziemi, borykały się z dotkliwym brakiem przestrzeni pod 
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działalność przemysłową i rolniczą. Imperium 

Wschodnioazjatyckie, Federacja Europejska oraz sojusz 

Australijsko – Amerykański rozpoczęły morderczy wyścig 

o objęcie panowania nad jak największą ilością planet 

możliwych do zasiedlenia, zanim zrobi to konkurent. 

Kolonizowane planety przez setki lat pozostawały własnością 

imperium – matki. Przeniesiono na nie duży procent produkcji 

żywności oraz wyrobów niskiej technologii, wysoką 

technologię zaś dostarczając tam ze Starej Ziemi. W ten 

nieplanowany sposób zaistniało obopólne uzależnienie 

pomiędzy imperium – matką, a kolonią. Zachwianie 

przepływu towarów w którąkolwiek ze stron istotnie godziło 

w dobrobyt i życie mieszkańców. Handel kosmiczny stał się 

jeszcze ważniejszy, niż kiedykolwiek wcześniej. Cały 

wszechświat wydawał się być pod kontrolą Starej Ziemi, 

kolebki ludzkości.  

Ale na Starej Ziemi mało kto zdawał sobie sprawę 

o istnieniu takiego świata, jak właśnie Hark 6. Z prostej 

przyczyny. Hark 6 było jednym wielkim siedliskiem 

galaktycznych mafii, na tyle potężnych, że w porozumieniu 

zasiedliły własną planetę, tworząc niemalże mafijne państwo. 

Ten mały świat okazał się być idealny do ukrycia tysięcy ton 

nielegalnych i nieclonych surowców, które w odpowiednim 

momencie rzucano w morze spekulacji. Przecież nikt nie 

będzie ich szukał w miejscu, gdzie nie da się żyć z uwagi na 

brak światła i niewyobrażalne zimno. Zasiedlając Hark 6 
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mafiosi jako pierwsi udowodnili, że Stara Ziemia nie musi 

wiedzieć wszystkiego.  

Marculus był typowym przedstawicielem rasy Harksianskiej. 

Drobny, niski, trupioblady, z wyłupiastymi oczyma. Wyglądał 

niczym upiór z książek dla dzieci. Wyglądał jak każdy inny 

Harksianin.  

Z początku pilnowano, aby ludzie przylatujący na nowo 

zasiedloną Hark 6 nie przebywali na niej zbyt długo. Lekarze 

ustanawiali czasy bezpieczeństwa. Ale czasy bezpieczeństwa, 

czyli potrzeba częstej wymiany załogi na planecie, były 

kosztowne dla mafii. Początkowe ograniczenie czasu 

przebywania na Hark 6 do roku czasu przeszło w dwa lata, 

potem w trzy… Po jakimś czasie okazało się, że osoby 

wracające z Hark 6 na zwyczajnie doświetlone planety przez 

wiele lat, nie raz do końca życia, cierpiały na światłowstręt 

i szybko dostawały oparzeń słonecznych.  

Trzeba było coś z tym zrobić, aby nikt nie zaczął się 

osobami tymi interesować. Mafiosi, jak przystało na istoty 

inteligentne i nie liczące się z ludźmi tylko z kosztami podjęli 

działania dość radykalne. Od tej pory H6 stał się miejscem 

najlepiej płatnej, ale dożywotniej pracy. Wymiana ludzi co 

dwa lata kosztownym i długotrwałym przewozem kosmicznym 

okazała się być droższa niż płacenie trzykrotnej wartości i tak 

wysokiej mafijnej pensji pracownikom na Hark 6, wliczając 

w to zapewnienie bogato spędzonej starości.  
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Dziękujemy za skorzystanie z oferty naszego 

wydawnictwa i życzymy miło spędzonych chwil przy 

kolejnych naszych publikacjach. 

 

Wydawnictwo Psychoskok 

 

 

 


