
 

ONDERON 
Dane astronawigacyjne: układ Japrael, sektor Japrael, 

Wewnętrzny Krąg 

Dane orbitalne: 405 dnia/ 28 godzin 

Władza: imperialny gubernator, formalnie monarchia 

Populacja: 4 000 000 (92% ludzie, 8% inne rasy) 

Języki: Wspólny 

Ukształtowanie terenu: dżungle, równiny, góry 

Główne miasta: Iziz 

Interesujące miejsca: Królewski Pałac w Iziz, Forteca 
Kira, Rynek Malgan 

Główne towary eksportowe: zwierzęta hodowlane 

Głowne towary importowe: zaawansowane 
technologie 

Trasy handlowe: Mniejsza Trasa Lantilliańska 

 

Tło planety: Statki kolonizacyjne przywiozły na Onderon 

pierwszych mieszkańców około 5000 lat przed Wojnami 

Klonów. Początkowo pokojowa społeczność szybko 

natrafiła na problem, który zdefiniował w dużej mierze jej 

całą kulturę i historię. Jeden z księżyców planety, Dxun, 

sam w sobie posiadający atmosfere zdatną do życia, 

posiada specyficzną orbitę, która powoduje raz na jakiś 

czas atmosfery księżyca i planety przenikają się co 

pozwala wielkim bestiom z księżyca przenosić się na 

planetę w poszukiwaniu pożywienia.  Pierwsze spotkanie 

kolonistów z bestiami z Dxun zakończyło się hekatombą 

wśród mieszkańców i koniecznością wycofania się do 

stolicy, którą następnie otoczono wysokimi murami. 

Spowodowało to, że aż do czasów Galaktycznej Wojny 

Domowej większość mieszkańców planety nie opuszcza 

stolicy. 

Około 4400 lat przed Wojnami Klonów na planecie 

zjawił się Ciemny Jedi – Freddon Nadd. Przejął on na 

planecie władzę i na prawie 400 lat na planecie 

zapanowała teokracja Ciemnej Strony. Polityczni 

przeciwnicy Nadda i jego uczniów skryli się w dżunglii i 

rozpoczęli długą partyzancką wojnę wspomagając się w 

niej tresowanymi przez siebie bestiami. Dopiero około 

roku 3998 przed bitwą o Yavin ostatecznie udało się 

pokonać naddystów i przywrócić spokój. 

Dalsza historia planety pełna jest rozmaitych 

konfliktów.  Pojawia się ona w annałach historii galaktyki 

zarówno w trakcie wojen mandaloriańskich jak i później w 

trakcie Wojny Domowej Jedi.  

W trakcie Wojen Klonów na planecie dochodzi do 

przewrotu. Lojalny wobec Republiki król zostaje 

pozbawiony władzy przez zwolenników Separatystów. 

Na planecie ponownie wybucha wojna domowa. 

Podobnie jak za czasów Freddona Nadda partyzanci, pod 

wodzą Sawa Gerrery ze swymi bestiami stają do walki 

przeciwko armii droidów i zwolennikow Separatystów.  

Podobnie też jak w trakcie Wojen Bestii dopiero przybycie 

Jedi pozwala na ostatecznie zakończenie konfliktu i powrót 

na tron prawowitego władcy. 

Zasiada on jednak na tronie na bardzo krótko. Niedługo 

po utworzeniu Imperium, na planecie dochodzi do 

kolejnego powstania kierowanego przez Gerrerę. Król 

wzywa na pomoc siły imperialne, lecz sam ginie w zamachu 

przed ich przybyciem. Dochodzi do otwartej wojny,  którą 

partyzanci Gerrery ostatecznie przegrywają i zostają 

zmuszeni do ucieczki.  Planeta objęta zostaje stanem 

wojennym, a imperialny garnizon zmuszony jest to toczenia 

nieustannych walk z pozostawionymi przez Gerrerę 

terrorystami.  

 

Na Onderonie działają dwie organizacje działające 

przeciwko Imperium. Jedną z nich są Partyzanci 

Gerrery, terroryści prowadzący otwartą wojnę za 

pomocą bomb i ataków na imperialne postarunki 

nie przejmując się przy tym ludnością cywilną. 

Druga to pogrobowcy Królewskiej Milicji. 

Pokojowy, lecz świetnie poinfromowany ruch 

oporu złożony ze starych weteranów i ich dzieci. 

Obie grupy serdecznie się nienawidzą, obwiniając 

się nawzajem o śmierć króla i fiasko powstania. 

Planeta ma długą i burzliwą historię po której 

pozostałościami są grobowce naddystów. Grób 

samego Nadda znajdujący się na Dxun był 

wielokrotnie eksplorowany i nie ma tam nic 

cennego. Legenda głosi jednak, że można tam 

nadal spotkać jego ducha. Grobowce pozostałych 

naddystów, w tym Ommina i Amanoi znajdują się w 

Labiryncie pod Iziz. Drogi do ich skarbów strzegą 

liczne pułapki, bestie i starożytne roboty, a samo 

miejsce przesiąknięte jest Ciemną Stroną Mocy. 


