
Zakon Opola 

          Nazywam się Bags i mamy rok 2532. Polska podzieliła się na cztery części. Pierwszą  

i najmniejszą jest Zakon Opole i zajmuje on terytorium byłego województwa opolskiego. 

Drugą częścią, dawnej Polski, jest dzielnica nazywana Nową Polską, znajdująca się na 

terenie dawnego miasta królewskiego Krakowa. Trzecią część zajmują Demokraci 

stacjonujący w obrębie dawnej Warszawy, a czwartą jest Stowarzyszenie Etnicznych na 

dawnej części Gniezna. Podział ten nastąpił po III wojnie światowej, kiedy to do boju 

wkroczyły maszyny niszcząc wszystko, co człowiek stworzył. Przetrwały tylko nieliczne 

cywilizacje takie jak: Rosja, ale tylko na kontynencie europejskim, podzielona Polska, resztka 

Stanów Zjednoczonych, połączonyvh z Kanadą i Anglią, która ucierpiała najmniej. Pozostałe 

tereny są zamieszkałe przez roboty ciągle rosnące w siłę. 

          Ja jestem żołnierzem tego zakonu Opolan. Dopiero zacząłem, więc nie jestem 

ważnym osobnikiem stowarzyszenia. Swoją siedzibę mamy na dawny Zamku Górnym, lecz 

teraz nie przypomina on starego zamku, zbudowanego z kamienia, drewna i cementu. Teraz 

to prawdziwa forteca technologiczna. Zamek jest zmodyfikowany i  ulepszony. Cały został 

pokryty metalem manganianu. Jest to stop diamentu, żelaza i meteoru. W dawny czasach 

robiłoby to wrażenie, ale w czasach obecnych każda stolica ma takie obwarowania. Tak 

dokładnie, Zamek Górny jest stolicą Zakonu Opola. Jednak wróćmy jeszcze do budowy 

zamku. Jest on ciągle monitorowany, wszędzie są czujniki ruchu i dymu. Mury są ciągle 

patrolowane, gdyż zamek pełni też wiele innych funkcji niż tylko obronne. Są tam szkoleni 

żołnierze do walki w obronie dzielnicy, w sumie już kraju. A ja jestem jednym z nich. 

Jesteśmy szkoleni do utrzymywania porządku w naszym regionie. Można zadać sobie 

pytanie, gdzie to wszystko się pomieściło. Dlatego już tłumacze. Pod zamkiem są jeszcze 

trzy kilometry w dół pomieszczenia: hale do ćwiczeń, zbrojownie, laboratoria i wiele innych 

ciekawych rzeczy. Musimy trenować i pracować nad coraz nowszymi rozwiązaniami 

technologicznymi, aby przetrwać. Już nie uprawiam rolnictwa, tylko tworzymy jedzenie przez 

połączenie słońca, energii i wody. Powstaje wtedy tak papka, która nie wygląda apetycznie, 

ale jest sycąca. Wszystko tworzone jest z myślą o przetrwaniu. 

          Na uzbrojenie każdego zakonnika przypada: zbroja zrobiona z nefrytu, buty dzięki 

którym możemy się wspinać po ścianach, pistolet, karabin, jedna kapsuła, w której mieści się 

motor, zegarek służący do porozumiewania się i miecz, który umie ciąć metal bez problemu      

i jest bardzo skuteczny do walki w starciu z robotami. Ataki robotów to codzienność, co jakiś 

czas grupa robotów atakuje nasze ziemie. Wtedy nasz zakon działa i je niszczy. Nie jest to 

bezpieczne zajęcie. Z każdej wyprawy wraca co najmniej jedna osoba ciężko ranna.  

           



 Wstałem dziś jak zawsze w koszarach. Ubrałem się i poszedłem na śniadanie. Muszę 

przyznać dzisiaj trochę pospałem. Miałem dziesięć minut na zjedzenie posiłku i musiałem 

stawić się na zbiórkę więc szybko zjadłem i ruszyłem na dziedziniec zamku.  

- Kompania trzecia wystąp.- zawołał dowódca.  

Była to moja kompania więc wystąpiłem. Ogólnie moja kompania liczy osiem osób i każdy 

ma pseudonim pochodzący od nazwy planety. Ja jestem Merkury dlatego że jestem 

najmłodszy. 

- Waszym zadaniem będzie patrolować dzisiaj Opole. Dostałem zawiadomienie od ludzi, że 

widzieli robota. Zrozumiano!- zapytał. 

-Tak jest! - odpowiedzieliśmy chórem 

Ruszyliśmy do zbrojowni po wyposażenie i podzieliliśmy  się na dwu osobowe grupy. Każda 

grupa patrolowała dany teren. Jako, że jestem najmłodszy przydzielono mnie do 

najstarszego, abym czuł się bezpieczniej. 

-Ja i Merkury będziemy patrolować północną część miasta. Wenus i Uran południową. 

Ziemia, Saturn zachodnią, Mars, Jowisz wschodnią. Jak coś zauważycie to od razu 

zawiadomcie nas przez zegarek. Wszyscy wiedzą co mają robić.- zapytał Neptun. 

-Tak panie kapitanie. 

-To w drogę. 

           Ruszyliśmy, każdy w innym kierunku. Musieliśmy bardzo uważać, nie wiadomo ile 

robotów wślizgnęło się do miasta. Choć na ogół w miastach jest bezpiecznie, to i tak ulice są 

opustoszałe. Kiedy byliśmy na rynku to usłyszeliśmy wystrzał. Od razu pobiegliśmy w jego 

kierunku, zawiadamiając szybko innych członków naszego oddziału. Biegliśmy najszybciej 

jak się dało. Minęło jakieś dwieście metrów i zaczęło mi brakować tchu, ale na szczęście 

dobiegliśmy do miejsca wystrzału. Stało tam szesnaście robotów. Dwóch z nich strzelało                   

w budynek na Wenecji Opolskiej. 

- Ziemi! Zacznij do nich strzelać, a ja po biegnę i wskoczę między  nich, może z pomocą 

miecza uda mi się ich obezwładni. Ludziom nie może się nic stać -  rozkazał Neptun 

-Dobra. Ale ich jest za dużo, możemy nie dać sobie sami rady. 

-Musimy. Pomoc już jest w drodze. 

Więc co mi pozostało innego, zacząłem strzelać w roboty. W taki sposób zwróciłem ich 

uwagę. Strzelałem, ja do nich, a oni do mnie. Pociski świstały mi koło ucha. Jeden zarysował 

mi zbroje, udało mi się jednego zniszczyć trafiając w jego głowę. W tym momencie  

skoczył w tłum robotów Neptun i na wejście zabił dwa. Stwierdziłem, że niebezpiecznym jest 

strzelać w roboty, kiedy pomiędzy nimi jest kompan. Wyjąłem miecz i ruszyłem z odsieczą. 

Roboty padały powoli, ja sam też kilka razy dostałem po ręce, strasznie bolało. Nie byłem                   

w stanie już dalej machać mieczem. Neptun tez był juz osłabiony, w pomoc nadal nie 

nadeszła  więc musieliśmy się wycofać, a zabiliśmy dopiero sześć robotów. Pozostała 



dziesiątka dalej w nas strzelała. Byliśmy na straconej pozycji. Lecz wtedy zdarzył się cud. 

Sześciu naszych ludzi nagle, nie wiadomo skąd, wskoczyło, z mieczami w rękach, w roboty. 

Neptun wyjął miecz i nie pozostawał dłużny, skoczył za szóstką. Tylka ja zostałem z tyłu, 

gdyż nie mogłem ruszać ręką. Na szczęśćcie poradzili sobie be zemnie. Obserwowałem tą 

nierówną walkę i zastanawiałem się, jak doszło do tego, że to roboty, wcześniej stworzone 

przez człowieka, teraz staja przeciwko niemu. W jakich okolicznościach doszło do tego, że 

człowiek przestał panować nad maszyną. 

- Zrobiliśmy to.- powiedział Jowisz  

- Wracamy do zamku?- zapytała Ziemia 

-Tak wracamy.-powiedział Neptun 

- Hura nie mogę doczekać się, gdy położę się do łóżka.- ucieszył się Mars. 

- Nie bądź śmieszny. Dowódca na pewno ci nie pozwoli- uciszył go Uran. 

          

          Po powrocie na zamek zostałem wysłany do skrzydła szpitalnego, aby wyleczyć rany. 

Ręka okropnie mnie bolała. Nie mogłem nią ruszać. W szpitalnej części bardzo dokładnie się 

mną zajęli, wiedzą, jak ważne jest, bym powrócił do pełni sprawności. Przeszedłem 

szkolenie obronne i, mimo młodego wieku i stażu w grupie, byłem cennym żołnierzem. 

- Bags poskładałem ci rękę. Była złamana w trzech miejscach i masz uszkodzony nerw, 

możesz mieć problem ze zginaniem ręki.- powiedział lekarz 

- Nie muszę zginać ręki, aby niszczyć roboty.- zaśmiałem się dodając sobie otuchy. 

- Musisz jednak czuć ciężar miecza, aby wiedzieć ile siły będziesz potrzebował do jego 

użycia. - dodał lekarz. - Nie zgrywaj twardziela! Możesz iść do koszar. Jak poleżysz jeden 

dzień powinni być dobrze, ból powinien minąć. 

- Dzięki. Mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj wracać - zaśmiałem się i wyszedłem. 

Dzięki temu, że  medycyna bardzo mocno się rozwinęła jest szansa, że w moja ręka będzie 

w pełni sprawna. Skierowałem się do koszar spać. Byłem bardzo zmęczony. 

           Następnego dnia rano zostaliśmy wezwani na plac, wszyscy bez wyjątków.  Było to 

dużym zaskoczeniem, bo zazwyczaj poszkodowani w walce mogli wypoczywać. Jednak 

rozkaz jest rozkazem. Udałem się więc na miejsce zbiórki. 

- Mam złe wieści. Ogromna armia robotów zmierza w kierunku naszego Zamku. Musimy 

zająć się ewakuacją ludzi do środka. Nikt nie może pozostać poza murami.  Zajmie się tym 

kompania trzecia. Dostanie do dyspozycji transportowiec i zwieziecie wszystkich ludzi tutaj. 

Macie na to trzy godzinny. Pozostałe kompanie zajmą się przygotowaniami do walki.- 

powiedział dowódca 

-Tak jest.- zaczęli wszyscy krzyczeć  

- Do zbrojowni kompanio trzecia. Nie mamy zbyt wiele czasu.- zawoła Neptun. 



Więc ruszyliśmy się uzbroić, po czym poszliśmy do garażu po transportowiec. Siedziałem               

z tyłu, jak zawsze. Dobrze, że działała jest dobra komunikacja. Wszyscy ludzie czekali już                    

w wyznaczonych miejscach. Zebranie ich było tylko formalnością, ale i tak zajęło to dwie i pół 

godziny. Kiedy dotarliśmy do zamku wszystko było już gotowe na przybycie robotów.  

- Podjąłem następujące środki. Złączyłem nasze dwadzieścia pięć kompani w pięć. Od 

numeru pierwszego do piątego pierwsza, od szóstej do dziesiątej druga, od jedenastej do 

piętnastej trzecia, od szesnastej do dwudziestej czwarta i od dwudziestej pierwszej do 

dwudziestej piątej piąta. Wszyscy zrozumieli, bo nie zamierzam się powtarzać.-krzyknął 

generał. 

- Będzie się działo.- powiedziała Wenus do mnie.  

- Będzie - potwierdziłem 

- A oto plan działania. Grupa druga, trzecia, czwarta zostaną w zamku i będą ostrzeliwać 

roboty. Grupa piąta będzie w podziemiach pilnować cywili, a pierwsza, gdy bitwa rozgorzeje 

pod murami, wbiegnie w roboty od tyłu. Wszystko jak narazie zrozumiałe?. 

-Tak -  wszyscy wykrzyknęli 

            Zrobiło się już ciemno, kiedy usłyszano roboty. Wszyscy wbiegli na swoje 

stanowiska, a kompania pierwsza wybiegła do lasu. Zajęliśmy miejsca w krzakach, jakieś 

dwieście metrów od zamku, i wypatrywaliśmy nadchodzącego przeciwnika. Naszym 

przywódcą był Seriusz. Nagle wjechały ogromne pojazdy, z których wybiegły roboty. Zaczęły 

strzelać. Z pistoletów do ludzi, a  wyrzutni  rakiet w zamek. Cały teren przed zamkiem został 

zapełniony przez roboty.  

- Do ataku!- wykrzyczał Seriusz  

          W tym momencie z lasu wybiegliśmy my, kompania pierwsza. Każdy trzymał miecz. 

Byliśmy zwarci i gotowi do walki. Lecz wtedy wydarzyła się rzecz straszna. Za jednego 

transportowca wyszły roboty i zaczęły w nas strzelać, ale nie karabinami lecz wyrzutniami 

rakiet. Połowa z nas zginęła przed uderzeniem, a kiedy uderzyliśmy w nie to  padaliśmy jak 

muchy. Co prawda niszczyliśmy ich jeden po drugim ale ich było za dużo. Całe nasze 

natarcie zostało zniszczone. Choć ja przeżyłem przez pominięcie. Leżałem tak przez chwilę 

aż usłyszałem trzask bramy. Wtedy szybo wstałem wyrzuciłem kapsułę usiadłem na motorze 

i szybko pojechałem do dzielnicy Nowa Polska, a za sobą słyszałem krzyki zabijanych ludzi. 

          Tak właśnie zostało zniszczone Opole, a wraz z nim cały Zakon Opola.                               


