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20.0 SCENARIUSZE 

W grze dostępnych jest sześć scenariuszy: dwa małe bitwy, 

dwa pełne bitwy i dwa scenariusze kampanii. Nowi gracze na 

początek powinni rozegrać dwa scenariusze małej bitwy, aby 

zapoznać się z mechaniką gry. Każdy scenariusz posiada 

zasady specjalne oraz warunki zwycięstwa, które zostały tutaj 

szczegółowo opisane. We wszystkich scenariuszach 

wymieniono jednostki, które są rozstawiane na mapie na 

początku gry, wraz z numerem heksu startowego, oraz te, 

które przybywają w trakcie scenariusza (posiłki). Jednostki 

posiłków należy umieścić bezpośrednio na torze czasu na 

polu reprezentującym ich turę wejścia (może ona ulec 

zmianie z powodu wydarzeń dowództwa). 

 

20.1 POPOŁUDNIOWY KRYZYS 
(scenariusz małej bitwy) 

Francuzi przechodzą przez Fond de la Cuve, późne 

popołudnie 16 sierpnia 1870 r. 

Ten scenariusz przedstawia opóźnione natarcie francuskiej 

prawej flanki przeciwko poważnie wyczerpanym resztkom 

pruskiej lewej flanki znajdującej się między Mars-la-Tour i 

Vionville. Scenariusz trwa 5 tur: zaczyna się o godzinie 4:00 

pm, a kończy po ostatniej fazie tury o godzinie 8:00 pm. 

USTAWIENIE POCZĄTKOWE 
a. Umieść znacznik tury „Turn Game” na polu 4:00 pm na 

torze czasu na planszy z mapą. 

b. Dostępna jest ograniczona liczba losów wydarzeń. Każda 

strona otrzymuje po 5 następujących losów wydarzeń: 

• Pruskie losy wydarzeń: 2 x KRUPP’S GUNS, PANIC 

TEST, COMMAND INITIATIVE, BATTLEFIELD CONDITIONS 

• Francuskie losy wydarzeń: 2 x BEATEN ZONE, 

PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS, MOULIN A CAFÉ, 

BATTLEFIELD CONDITIONS 

c. Do kubka losów należy dodać losy aktywacyjne 

następujących formacji: 

• Prusacy: X Korpus, 5. Dywizja Kawalerii, 6. Dywizja 

Kawalerii, Korpus Gwardii: X, 5C, 6C, GC 

• Francuzi: III Korpus, IV Korpus, 1. Rezerwowa 

Dywizja Kawalerii: III, IV, 1C 

d. W kubku należy umieścić dwa losy szefów sztabu oraz 

jeden los FORTUNES OF WAR. 

e. Jednostki są rozmieszczane na mapie jak wskazano 

poniżej. Te z oznaczeniem (OSŁ) są rozmieszczane jako 

osłabione. Te z oznaczeniem (LA) są rozmieszczane ze 

znacznikiem małego zapasu amunicji „Low Ammo”. 

Pruskie pododdziały „Detach” mają podane PS – punkty 

siły dla określenia strony żetonu. 

Armia francuska 

III Korpus 

1Cav/Cler + art. konna ................................. 1415 

2Cav/Cler. .................................................... 2016 

1/Nayral + art. Nayral + Nayr-Mitr .............. 1918 

2/Nayral + art. Corps .................................... 1817 

LeBeouf ....................................................... 1717 

1/Aymrd + art. Aymrd + Aym-Mitr ............. 1718 

2/Aymrd ....................................................... 1617 

 

IV Korpus 

1/Cissey+art.Ciss+Ciss-Mitr+Ladmirault  . 1317 

2/Cissey ........................................................ 1416 

1/Grenier + art. Grenier + Gren-Mitr ........... 1518 

2/Grenier + art.Corps .................................... 1418 

1 C/Leg ......................................................... 1917 

2C/Leg + art. konna ...................................... 1017 

 

1. Rezerwowa Dywizja Kawalerii – 1C 

2 Cav + art. konna + Du Barail ................... 1216 

 

Korpus Gwardii Cesarskiej – IG 

*2 Cav/Des ................................................... 1117 

* W tym scenariuszu ta jednostka jest aktywowana razem z 

1. Rezerwową Dywizją Kawalerii – 1C. 

Armia pruska 

III Korpus 

**A/Detach z 2 PS (LA) .............................. 1923 

**B/Detach z 2 PS (LA) ............................... 2023 

**C/Detach z 3 PS (LA) ............................... 1819 

** Jednostki te nie mają losów aktywacyjnych ani swojego 

sztabu, nie mogą zostać aktywowane w zwykły sposób. Można 

ich używać wyłącznie za pomocą losów wydarzeń, losu 

Fortunes of War lub losu pruskiego szefa sztabu Prussian 

General Staff. 

X Korpus 

art. Schwt (OSŁ) .......................................... 1822 

C/Detach z 3 PS (LA) ................................... 1620 

art. Corps ...................................................... 1425 

5. Dywizja Kawalerii – 5C 

11 .................................................................. 0723 

12 (OSŁ) ....................................................... 1824 

13 .................................................................. 1925 

art. konna (a) (LA) + Rheinbaben ............... 1625 
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6. Dywizja Kawalerii – 6C 

14 .................................................................. 0927 

15 + art. konna + Wilhelm ........................... 1026 

POSIŁKI 

Armia pruska 
Przybywają w turze o godz. 4:00 pm (pierwsza tura) 

X Korpus 

39/KrKo + 40/KrKo + art. KrKo + Cav. +  

      Voigts-Rhetz .......................................... 1429 

38/Schwt ....................................................... 0125 

Korpus Gwardii – GC 

***3/Goltz Cav + art. konna Goltz .............. 0125 

*** Jednostki z tej formacji nie mają własnego sztabu, 

dlatego są bez dowódcy (Out of Command) od tury, po której 

wejdą do gry. Dobrowolnie można je aktywować za pomocą 

losów wydarzeń, losu Fortunes of War lub losu pruskiego 

szefa sztabu Prussian General Staff. 

ZASADY SPECJALNE 
a. Do gry używana jest karta scenariusza Popołudniowy 

kryzys.  

b. Żadna jednostka nie może dobrowolnie przesunąć się na 

wschód od kolumny heksów „21xx”. Jeśli zostanie do tego 

zmuszona z powodu wycofania się, musi spróbować wrócić 

do wyznaczonego obszaru mapy możliwie najszybciej i 

najkrótszą drogą. 

c. Gracze nie wybierają zaplanowanego wydarzenia do kubka 

losów. Ponadto zamiast 5 losów wydarzeń, każdy gracz 

umieszcza w kubku tylko 3 wybrane losowo. 

d. W tym scenariuszu nie są używane żadne wydarzenia 

dowództwa (po stronie COMMAND EVENT), dlatego losy 

wydarzeń mogą być używane tylko po stronie mającej 

unikalne wydarzenie. 

WARUNKI ZWYCIĘSTWA 
Zwycięstwo ustala się na koniec tury o godz. 8:00 pm. 

Francuski gracz otrzymuje „niewielkie zwycięstwo”, jeśli 

kontroluje tylko Vionville. Gdy kontroluje Mars-la-Tour (oba 

heksy), otrzymuje „duże zwycięstwo”, a kontrola nad 

Tronville, Vionville i Mars-la-Tour to „przytłaczające 

zwycięstwo” francuskie. Każdy inny wynik to zwycięstwo 

pruskie. Na początku scenariusza wszystkie trzy miasta są 

pod kontrolą pruską. 

 

Rozstawienie początkowe w scenariuszu Popołudniowy kryzys. 
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20.2 ZMIERCH GWARDII 
(scenariusz małej bitwy) 

Walki pod St. Privat, 18 sierpnia 1870 r. 

Ten scenariusz przedstawia atak pruskiego Korpusu Gwardii 

i saskiego XII Korpusu na francuskie prawe skrzydło pod  

St. Privat prowadzone przez VI Korpus Canroberta przy 

wsparciu IV Korpusu Ladmiraulta. Scenariusz ma 7 tur: 

zaczyna się o godzinie 2:00 pm, a kończy po ostatniej fazie 

tury o godzinie 8:00 pm. 

USTAWIENIE POCZĄTKOWE 
a. Umieść znacznik tury „Turn Game” na polu 2:00 pm na 

torze czasu. 

b. Dostępna jest ograniczona liczba losów wydarzeń. Każda 

strona otrzymuje po 6 następujących losów wydarzeń: 

• Pruskie losy wydarzeń: 2 x KRUPP’S GUNS, PANIC 

TEST, AUFTRAGSTAKTIK, INSPIRATIONAL LEADERSHIP, 

BATTLEFIELD CONDITIONS. 
• Francuskie losy wydarzeń: 2 x BEATEN ZONE, 

PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS, MOULIN A CAFÉ, FEU 

DE BATAILLON, BATTLEFIELD CONDITIONS. 

c. Do kubka losów należy dodać losy aktywacyjne 

następujących formacji: 

• Prusacy: IX Korpus, XII Korpus, Korpus Gwardii: 

IX, XII, GC 

• Francuzi: IV Korpus, VI Korpus, 1. Rezerwowa 

Dywizja Kawalerii: IV, VI, 1C 

d. W kubku należy umieścić dwa losy szefów sztabu oraz 

jeden los FORTUNES OF WAR. 

e. Jednostki są rozmieszczane na mapie, jak wskazano 

poniżej. Te z oznaczeniem (OSŁ) są rozmieszczane jako 

osłabione. Te z oznaczeniem (HW) są rozmieszczane ze 

znacznikiem barykad „Hasty Works” na heksie 

rozmieszczenia. We francuskim IV Korpusie są cztery 

specjalne oddziały z oznaczeniem (GSP). Należy użyć 

żetonów GSP tych jednostek zamiast ich zwykłych wersji. 

 

 

 

 

Armia francuska 

VI Korpus 

Bisson + art. Bisson ......................................... 3403 

1/dVill (OSŁ) + art. A/dVill (GSP) ................. 3404 

1/Lev-Sor + art. konna Lev-Sor....................... 3405 

2/Lev-Sor + art. Tixier (OSŁ) +  

      Tix-Mitr (OSŁ) .......................................... 3406 

1/Tixier (OSŁ) + Canrobert + 

2A/dVill (GSP) ................................................ 3505 

2B/dVill (GSP) + art. B/dVill (GSP) ............... 2905 (HW) 

2/Tixier (OSŁ) ................................................. 3506 

 

IV Korpus 

1/Cissey + art. Cissey + Cissey Mit ................ 3508 (HW) 

2/Cissey+art.Lorenz+Lor-Mitr+Ladmirault .. 3509 (HW) 

1/Grenier (BW) + art. Grenier + Gren-Mitr .... 3510 (HW) 

2/Grenier + art. Corps  ..................................... 3511 (HW) 

1 C/Leg + art. konna ........................................ 3608 

1/Lorenz .......................................................... 3609 

2/Lorenz .......................................................... 3610 

2C/Leg ............................................................. 3607 

 

1. Rezerwowa Dywizja Kawalerii– 1C 

2Cav + art. konna + Du Barail ....................... 3606 

 

Armia pruska 

XII Korpus 

* 47/Holdr + art. konna ................................... 2703 

* art. Corps ...................................................... 2704 

* Jednostki z tej formacji początkowo są bez dowódcy (Out 

of Command) – ich sztab wchodzi jako posiłki. Dobrowolnie 

można je również aktywować za pomocą losów wydarzeń, 

losu FORTUNES OF WAR lub losu pruskiego szefa sztabu 

generalnego. 

Korpus Gwardii – GC 

1/Pape + art. Pape + Augustus ........................ 2909 

2/Pape. ............................................................. 2808 

3/Bud + art. Bud .............................................. 3109 

4/Bud. .............................................................. 2910 

art. Corps. ........................................................ 2908 

 

IX Korpus 

49/Louis + Manstein ...................................... 3209 

art. Louis (OSŁ) + art. konna (OSŁ) ............... 3010 

50/Louis ........................................................... 3210 

35/Wrang + art. Wrang .................................... 3112 

36/Wrang ......................................................... 3012 

art. Corps ......................................................... 2912 
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Rozstawienie początkowe 

POSIŁKI 

Armia francuska 
Przybywają w turze o 5:00 pm (zobacz Zasady specjalne) 

Korpus Gwardii Cesarskiej - IG 

Bourbaki  

1/Pic  

2/Pic  

Picard Art. + Pic-Mitr  

Dodaj: Los aktywacyjny IG do kubka 

Armia pruska 
Przybywają w turze o 4:00 pm (zob. Zasady specjalne) 

XII Korpus 

Prince Albert 

45/Georg 

46/Georg  

art. Georg 

48/Holdr 

art. Holder 

XII Cav. 

23/Lippe 

24/Lippe 

ZASADY SPECJALNE 
a. Do gry używana jest karta scenariusza Zmierzch Gwardii.  

b. Żadna jednostka nie może dobrowolnie przesunąć się na 

wschód od rzędu heksów „xx12”. Jeśli zostanie do tego 

zmuszona z powodu wycofania się, musi spróbować wrócić 

do wyznaczonego obszaru mapy możliwie najszybciej i 

najkrótszą drogą, gdy zostanie aktywowana. 

c. W tym scenariuszu nie są używane żadne losy wydarzenia 

dowództwa COMMAND EVENT, dlatego losy wydarzeń mogą 

być zagrywane tylko po drugiej stronie, mającej unikalne 

wydarzenie. 

d. Gracze nie wybierają zaplanowanego wydarzenia do 

kubka losów. Ponadto zamiast 5 losów wydarzeń, każdy 

gracz umieszcza w kubku tylko 3 wybrane losowo. 

e. Ograniczenia dotyczące rozkazów francuskich: Gracz 

francuski nie może ustawiać sztabów dowodzenia IV 

Korpusu ani VI Korpusu w postawie Agresywnej przy użyciu 

zwykłej procedury aktywacji sztabu – może przypisać tylko 

postawę Defensywną. Sztab Korpusu Gwardii Cesarskiej 

może otrzymać dowolną postawę, ale tylko jeśli jego 

formacja faktycznie pojawi w grze (zobacz poniżej).  

Uwaga: Gracz francuski może przypisać dowolną postawę 

jednej z dywizji korpusów IV albo VI, gdy zostanie 

aktywowana za pomocą francuskiego losu szefa sztabu – 

Marshall Bazaine. 

f. Posiłki z armii pruskiej: Od tury o godzinie 4:00 pm 

pruski gracz może rzucić 1k10, aby otrzymać posiłki. Rzut 

ten jest wykonywany podczas podfazy pruskiego sztabu 

dowodzenia, a pomyślny rzut zależy od bieżącej tury: 

• 4:00 pm = wynik rzutu 1–2 

• 5:00 pm = wynik rzutu 1–3 

• 6:00 pm = wynik rzutu 1–4 

• 7:00 pm = wynik rzutu 1–5 

W przypadku pomyślnego rzutu kostką gracz może 

wprowadzić wymienione jednostki XII Korpusu jako posiłki 

podczas następnej tury na dowolnym heksie krawędzi mapy 

od 2901 do 3301 (włącznie). Po pomyślnym rzucie kostką 

jednostki posiłków należy rozstawić poza mapą tuż przy 

heksach wejściowych i jednostki po aktywacji muszą wejść 

przez przydzielone heksy. Jeśli rzut kostką będzie 

niepomyślny, gracz może ponownie spróbować podczas 

następnej tury. 

f. Posiłki z armii francuskiej: Od tury o godzinie 5:00 pm 

francuski gracz może rzucić 1k10, aby otrzymać posiłki. Rzut 

ten jest wykonywany podczas podfazy francuskiego sztabu 

dowodzenia, a pomyślny wynik zależy od bieżącej tury: 

• 5:00 pm = wynik rzutu 1 

• 6:00 pm = wynik rzutu 1–2 

• 7:00 pm = wynik rzutu 1–3 

W przypadku pomyślnego rzutu kostką gracz może 

wprowadzić wymienione jednostki Korpusu Gwardii 

Cesarskiej jako posiłki podczas następnej tury przez heks 

3911 albo 4011. Jeśli rzut kostką będzie niepomyślny, gracz 

może ponownie spróbować podczas następnej tury. 

WARUNKI ZWYCIĘSTWA 
Zwycięstwo ustala się na koniec tury o godz. 8:00 pm. Strona 

kontrolująca największą liczbę spośród 8 heksów 

miast/wiosek wygrywa scenariusz: St. Maris-dex-Chemes, 

Roncourt, St. Privat, Marengo, Jerusalem, Amanvilliers, 

Champenois, Montigny. Kontrolowanie 5 takich heksów jest 

niewielkim zwycięstwem, kontrolowanie 6 takich heksów 

jest małym zwycięstwem, a kontrolowanie 7 lub 8 takich 

heksów jest dużym zwycięstwem. Jeśli obaj gracze 

kontrolują po równo, wynik jest remisowy. Początkowo 

wszystkie wymienione heksy miast/wiosek są kontrolowane 

przez Francuzów. 
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20.3 DZIEŃ BITWY 
(scenariusz pełnej bitwy) 

Bitwa o Mars-la-Tour, 16 sierpnia 1870 r. 

Ten scenariusz przedstawia całą bitwą o Mars-la-Tour i trwa 

14 tur: zaczyna się o godzinie 8:00 am, a kończy po ostatniej 

fazie tury o godzinie 9:00 pm. 

USTAWIENIE POCZĄTKOWE 
a. Umieść znacznik tury „Turn Game” na polu 8:00 am na 

torze czasu. 

b. Wszystkie losy wydarzeń są dostępne, ale użycie 

niektórych jest ograniczone i nie trafiają do kubka (zobacz 

Zasady specjalne). 

c. Do kubka losów należy dodać losy aktywacyjne 

następujących formacji: 

• Prusacy: 5. Dywizja Kawalerii (5C). 

• Francuzi: Losy wszystkich formacji są dostępne, 

jednak w niektórych turach część jest nieużywana – 

zobacz Zasady specjalne. 

d. W kubku należy umieścić los FORTUNES OF WAR. Na 

początku gry żaden z graczy nie posiada do dyspozycji 

swoich losów szefów sztabu – zobacz Zasady specjalne. 

e. Jednostki są rozmieszczane na mapie jak wskazano 

poniżej. Te z oznaczeniem (OSŁ) są rozmieszczane jako 

osłabione. Zwróć uwagę, że w tym scenariuszu w 

rozstawieniu początkowym nie ma francuskich 

wydzielonych oddziałów piechoty, na żetonie 

oznaczonych jako GSP. 

Armia francuska 

3. Rezerwowa Dywizja Kawalerii– 3C 

1 Cav ............................................................... 1723 

2 Cav ............................................................... 1623 

Forton + art. konna ......................................... 1923 

 

II Korpus 

1 Cav/Val ........................................................ 2323 

2 Cav/Val + art. konna .................................... 2422 

1/Bataille + art. Bataille + Bat-Mitr ................ 2522 

Frossard + art. Corps...................................... 2621 

2/Verge ............................................................ 2721 

2/Bataille ......................................................... 2622 

1/Verge + art. Verge + Ver-Mitr ..................... 2722 

Lapasset + art. Lapasset................................... 2724 

 

VI Korpus 

1/Tixier ............................................................ 2318 

2/Tixier + Tixier Art. + Tix-Mitr ..................... 2418 

Bisson + art. Bisson + Canrobert ................... 2419 

1/dVill + art. dVill ........................................... 2520 

2/dVill ............................................................. 2620 

1/Lev-Sor + art. konna Lev-Sor....................... 2719 

2/Lev-Sor ......................................................... 2818 

 

III Korpus 

1Cav/Cler ........................................................ 1513 

2Cav/Cler ........................................................ 1612 

art. konna ......................................................... 1713 

1/Mont ............................................................. 2016 

2/Mont + art. Mont + Mont-Mitr ..................... 2116 

1/Aymrd + LeBeouf ........................................ 2215 

2/Aymrd + art. Aymrd + Aym-Mitr ................ 2315 

1/Nayral ........................................................... 2414 

2/Nayral + art. Nayral + Nayr-Mitr ................. 2514 

art. Corps ......................................................... 2613 

 

IV Korpus 

1C/Leg ............................................................. 3406 

2C/Leg + art. konna ......................................... 3507 

1/Cissey+ art.Ciss+ Ciss-Mitr+ Ladmirault .. 3807 

2/ Cissey .......................................................... 3908 

1/Grenier + art. Grenier + Gren-Mitr .............. 3606 

2/Grenier ......................................................... 3707 

art. Corps ......................................................... 4008 

 

Gwardia Cesarska – IG 

1Cav/Des + art. konna 1/ ................................. 2917 

1/Del + art. Deligny + Del-Mitr ...................... 3015 

2/Del ................................................................ 3016 

3Cav/Des + art. konna 2/ ................................. 3218 

1/Pic + art. Picard + Pic-Mitr + Bourbaki ...... 3318 

2/Pic................................................................. 3417 

2Cav/Des ......................................................... 1111 

 

Artyleria Rezerwowa Armii – Army Res 

Army Res Horse Art. + Canu ......................... 3718 

Army Res Heavy Art ....................................... 3617 

 

1. Rezerwowa Dywizja Kawalerii – 1C 

2Cav + art. konna + Du Barail ....................... 1011 
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Armia pruska 

5. Dywizja Kawalerii – 5C 

art. konna (a) + art. konna (b) .......................... 1625 

13 ..................................................................... 1525 

12 + Rheinbaben ............................................ 1425 

11. .................................................................... 1226 

 

POSIŁKI 

Armia francuska 

Przybywają w turze o godz. 11:00 am na heks 5210. 

III Korpus 

1/Metmn  

2/Metmn   

art. Metmn  

Met-Mitr   

Przybywają w turze o godz. 1:00 pm na heks 5210. 

IV Korpus 

1/Lorenz   

2/Lorenz   

art. Lorenz  

Lor-Mitr   

Armia pruska 
Pruskie posiłki są podzielone według grup literowych, do 

których należy odnosić się podczas używania pruskiego 

wydarzenia dowództwa o posiłkach. Jednostki pojawiają się 

w grze na podanych heksach, chyba że grupa zostanie 

przeniesiona do innej tury dzięki pomyślnemu rzutowi 

kostką. 

A godz. 10:00 am 

6. Dywizja Kawalerii 

14 + Wilhelm .................................................. 1425 

15 + art. konna ................................................. 1425 

 

B godz. 10:00 am 

III Korpus 

9/Stulp ............................................................. 2729 

10/Stulp + art. Stulp ........................................ 2529 

Dodaj: do kubka losy aktywacyjne 6C, III  

Dodaj: do kubka los szefa sztabu: Prussian General Staff 

 

C godz. 11:00 am 

III Korpus 

11/Budd + 12/Budd + art. Budd + art. Corps +  

      Cav. + Alvensleben ................................... 1429 

art. konna ......................................................... 2529 

 

D godz. 12:00 pm 

X Korpus 

37/Schwt+ art. Schwt+ Cav.+ Voigts-Rhetz .. 1429  

Dodaj: do kubka los aktywacyjny X 

E godz. 3:00 pm 

X Korpus 

art. Corps ......................................................... 1429 

 

F godz. 4:00 pm 

X Korpus 

39/KrKo + 40/KrKo + art. KrKo ..................... 1429 

38/Schwt .......................................................... 0125 

 

G godz. 4:00 pm 

Korpus Gwardii 

*3/Goltz Cav + art. konna Goltz...................... 0125 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny GC 

* Te jednostki nie posiadają sztabu, dlatego w momencie 

aktywacji są bez dowódcy – “Out of Command”. Mogą 

zostać dobrowolnie aktywowane za pomocą wydarzenia, losu 

Fortunes of War lub losu pruskiego szefa sztabu. 

H godz. 5:00 pm 

VIII Korpus 

32/Barn + art. Barn (OSŁ) + Goeben ............. 2729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny VIII 

 

I godz. 6:00 pm 

IX Korpus 

36/Wrang + 49/Louis (OSŁ) + art. Wrang (OSŁ) +  

     Manstein .................................................... 2729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny IX 

ZASADY SPECJALNE 
a. Do gry używana jest karta scenariusza Dzień bitwy.  

b. Poranne rozmieszczenie armii francuskiej: Gracz 

francuski ma utrudnioną możliwość pełnej aktywacji Armii 

Renu i poruszania się. Wszystkie francuskie losy 

aktywacyjne są umieszczane na stosie przed graczem 

francuskim i w ukryciu przed pruskim graczem. Przed 

rozpoczęciem tury o godzinie 8:00 am francuski gracz 

umieszcza dowolne wybrany przez siebie los aktywacyjny i 

kładzie na polu tury o godzinie 9:00 am, jednocześnie 

przykrywając ten los francuskim znacznikiem „Control”, tak 

aby pruski gracz nie wiedział jaki to jest los. Później, podczas 

podfazy porządkowej w turze o godzinie 8:00 am kładzie 

inny wybrany przez siebie los aktywacyjny o dwie tury dalej, 

na godzinie 10:00 am. Podczas podfazy porządkowej w turze 

o godz. 9:00 am kładzie kolejny wybrany przez siebie los 

aktywacyjny na polu tury o 11:00 am i tak dalej. Nowy 

francuski los aktywacyjny jest umieszczany dwie tury dalej 

w każdej podfazie porządkowej, aż wszystkie losy ze stosu 

zostaną wykorzystane w ten sposób. 
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Na początku każdej tury francuski los aktywacyjny obecny 

na polu bieżącej tury jest umieszczany w kubku do losowania,  

wraz ze wszystkimi innymi wcześniej umieszczonymi 

losami. 

KOMENTARZ HISTORYCZNY: Na początku bitwy 

francuska Armia Renu biwakowała i na rozwijający się 

pruski atak reagowała powoli. Aby zasymulować ten 

„ślamazarny” start i ograniczone dane rozpoznawcze, jakie 

posiadali Francuzi odnośnie wielkości i intencji sił pruskich, 

francuskie nowe losy aktywacyjne są dodawane do kubka po 

jednym na turę. 

c. Niespodziewany atak: Tura o godz. 8:00 am jest turą 

niespodziewanego ataku. Do kubka losowań nie trafiają losy 

wydarzeń ani aktywacji. Jedyną formacją, która może się 

aktywować, jest pruska 5. Dywizja Kawalerii (5C) i robi to 

normalnie. Francuskie jednostki nie mogą wykonywać 

ostrzału defensywnego, przeprowadzać kontrszarży kawalerii 

ani szturmów okazjonalnych kawalerii. Ponadto WST 

wszystkich jednostek francuskich jest zmniejszony o połowę. 

Faza końca tury przebiega w standardowy sposób. 

d. Losy szefów sztabu: Na początku tury o godzinie 10:00 

am do kubka dodaj pruski los szefa sztabu generalnego PRUS-

SIAN GENERAL STAFF. Los francuskiego szefa sztabu, 

marszałka Bazaine'a (MARSHAL BAZAINE) można dodać tylko 

wtedy, gdy francuski gracz zda test „ducha walki” na 

scenariuszowym torze wydarzeń dowództwa (patrz pkt f). 

e. Losy wydarzeń: W turach od 9:00 am do 12:00 pm losy 

wydarzeń są ograniczone. Podczas każdej tury obaj gracze 

nadal wybierają jeden los zaplanowanego wydarzenia oprócz 

wskazanej poniżej liczby losowych wydarzeń. Tura jest 

rozpatrywana normalnie, ale podczas fazy planowania, 

zamiast umieszczać w kubku pięć losowych losów wydarzeń 

z puli każdego gracza, gracze umieszczają w kubku losy w 

następujący sposób: 

o 9:00 am = 1 losowy los wydarzenia do kubka (na gracza). 

o 10:00 am = 2 losowe losy wydarzenia do kubka (jw.). 

o 11:00 am = 3 losowe losy wydarzenia do kubka (jw.). 

o 12:00 pm = 4 losowe losy wydarzenia do kubka (jw.). 

Począwszy od tury z godziny 1:00 pm obowiązują wszystkie 

standardowe zasady dotyczące losów wydarzeń. 

f. Karta scenariusza i wydarzenia dowództwa COMMAND 

EVENT: W tym scenariuszu obowiązują cztery wydarzenia 

dowództwa – dwa francuskie i dwa pruskie. Każde z nich jest 

szczegółowo opisane w następujący sposób: 

Francuskie wydarzenia dowództwa 

Przywództwo Bazaine’a 

Podczas gry gracz francuski może umieścić maksymalnie 

trzy losy wydarzenia dowództwa COMMAND EVENT na torze 

„Przywództwa Bazaine’a” na karcie scenariusza. Jeśli na tym 

torze nie zostaną umieszczone żadne losy, a zostanie zagrany 

pruski los BAZAINE’S MALAISE, wtedy francuski gracz nie 

może go anulować. W przeciwnym razie, jeśli na torze 

„Przywództwa Bazaine’a” będzie jeden francuski los 

wydarzenia, wtedy pruski los zostanie anulowany i 

odrzucony, jeśli francuski gracz wyrzuci kostką wynik 1–3. 

Jeśli na torze będą dwa losy, pruski los zostanie anulowany 

przy rzucie 1–6, a jeśli będą trzy, wtedy pruski los zostanie 

anulowany przy rzucie 1–9. Rzut kostką (jeśli na torze jest co 

najmniej jeden los COMMAND EVENT) jest wykonywany 

dopiero po wyciągnięciu losu aktywacyjnego formacji, której 

dotyczy wydarzenie BAZAINE’S MALAISE. 

Francuski duch walki 

Podczas gry francuski gracz może umieścić maksymalnie 

trzy losy wydarzeń dowództwa COMMAND EVENT na 

francuskim torze „ducha walki” na karcie scenariusza. Jeśli 

na tym torze nie zostaną umieszczone żadne losy, wtedy 

gracz nie może wykonywać testu możliwości użycia losu 

francuskiego szefa sztabu MARSHAL BAZAINE. W przeciwnym 

razie, jeśli na torze „ducha walki” będzie jeden francuski los 

wydarzenia dowództwa i francuski gracz wyrzuci kostką 

wynik 1-2, wtedy w następnej turze gracz będzie mógł 

umieścić w kubku los marszałka Bazaine'a MARSHAL BAZAINE 

do wylosowania. Jeśli na torze „ducha walki” będą dwa losy 

wydarzeń dowództwa, wtedy do dodania losu marszałka 

Bazaine'a potrzebny jest wynik 1-4, a jeśli trzy losy – 

potrzebny jest wynik 1-6. Uwaga: Przy pomyślnym wyniku 

testu, francuski gracz będzie mógł dodać do kubka los szefa 

sztabu MARSHAL BAZAINE w następnej turze, a nie w bieżącej. 

Pruskie wydarzenia dowództwa 

Pruska agresywność 

Gracz pruski może podczas gry umieścić maksymalnie trzy 

losy wydarzeń dowodzenia na torze „Pruskiej agresywności”. 

Jeśli na tym torze nie zostaną umieszczone żadne losy, a 

zostanie zagrany francuski los PRUSSIAN AGGRESSIVE 

TACTICS, wtedy daje on efekt automatycznie bez testu na 

próbę jego anulowania. W przeciwnym razie pruski gracz 

może spróbować go anulować: jeśli na torze „Pruskiej 

agresywności” będzie jeden pruski los wydarzenia 

dowództwa, to los PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS zostanie 

anulowany jeśli pruski gracz wyrzuci kostką 1-3; jeśli na 

torze będą dwa losy dowództwa, wtedy francuski los jest 

anulowany przy wyniku 1-6; a jeśli będą trzy losy, wtedy 

potrzebne jest wyrzucenie 1-9 przez pruskiego gracza. Rzut 

kostką (jeśli na torze jest co najmniej jeden los dowództwa) 

jest wykonywany natychmiast po wyciągnięciu francuskiego 

losu PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS. 

Pruskie posiłki 

Na początku scenariusza każda grupa pruskich posiłków jest 

umieszczana na wskazanym polu na torze pruskich posiłków 

na karcie scenariusza. Wejdą do gry we wskazanej turze 

zgodnie z procedurą wprowadzania posiłków. Podczas fazy 

końca tury pruski gracz może rzucić kostką na pruski tor 

posiłków, aby spróbować przesunąć turę wejścia dla 

dowolnej grupy jednostek (tylko jednej), ale tylko wtedy, gdy 

na tym torze znajduje zagrany wcześniej przynajmniej jeden 

los wydarzenia dowództwa. Jeśli na torze znajduje się jeden 

pruski los wydarzenia dowództwa, wyznaczoną grupę można 

przesunąć o jedną turę wcześniej przy rzucie 1–2. Jeśli są dwa 

losy dowództwa, grupę można przesunąć o jedną turę 

wcześniej przy rzucie 1–5, a jeśli są trzy, grupa jednostek 

zostanie przesunięta przy rzucie 1–8. 
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WARUNKI ZWYCIĘSTWA 
Po zakończeniu tury o godz. 9:00 pm gracze określają kto 

wygrywa grę. Odbywa się to poprzez sprawdzenie kontroli 

kluczowych heksów i porównanie ich z warunkami 

zwycięstwa wymienionymi poniżej. Gra może zakończyć się 

przytłaczającym zwycięstwem, dużym zwycięstwem, 

niewielkim zwycięstwem lub remisem. Gracz musi 

kontrolować oba heksy miasta Mars-la-Tour, aby liczyło się 

to do zwycięstwa, w przeciwnym razie nikt go nie kontroluje. 

Na początku gry Vionville i Rezonville są pod francuską 

kontrolą, a Puxieux i Tronville pod kontrolą Prus. Pozostałe 

miasta nie są kontrolowane przez żadną ze stron. 

Przytłaczające zwycięstwo Prus: 

Gdy tylko jakakolwiek pruska jednostka wejdzie do 

Gravelotte, gra natychmiast kończy się pruskim 

przytłaczającym zwycięstwem. Może się to zdarzyć w 

dowolnym momencie gry. 

Taki wynik oznacza bardzo duże zagrożenie dla linii 

łączności Bazaine’a z Metzem, a zatem zmusiłby go do 

natychmiastowego wycofania się z pola walki. 

Przytłaczające zwycięstwo Francji: 

W momencie gdy gracz francuski kontroluje wszystkie trzy 

heksy drogi wychodzące z południowej strony mapy (heksy 

1429, 2529 i 2729), gra natychmiast kończy się 

przytłaczającym zwycięstwem Francji. Może się to zdarzyć 

w dowolnym momencie gry. 

Wynik ten reprezentuje okrążanie i odizolowanie jednostek 

pruskich od głównego korpusu, a zatem byłby uważany za 

strategiczną porażkę pruskiej armii. 

Jeśli żadna ze stron nie osiągnęła przytłaczającego 

zwycięstwa w trakcie gry, wtedy po ostatniej turze 

scenariusza sprawdź pozostałe możliwości zwycięstwa: 

Pruskie obowiązkowe warunki zwycięstwa: 

Kontrola zarówno Mars-la-Tour (oba heksy), jak i Puxieux. 

Francuskie obowiązkowe warunki zwycięstwa: 

Kontrola zarówno Rezonville, jak i Jarny. 

Obowiązkowe warunki zwycięstwa reprezentują miasta, 

które każda ze stron musi kontrolować – w przeciwnym razie 

nie może wygrać gry. Jeśli jedna strona nie kontroluje obu 

wymaganych miast, przeciwnik osiąga duże zwycięstwo. 

Jeśli żadna ze stron nie spełni obowiązkowych warunków 

zwycięstwa, wynik gry jest remisowy. 

Jeśli obie strony spełniają swoje obowiązkowe warunki 

zwycięstwa, wtedy niewielkie zwycięstwo osiąga gracz, 

który kontroluje większą ilość następujących heksów: 

Bruville, Vionville, Tronville, Flavigny i heks „To Verdun” 

(0125). 
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20.4 KRWAWY CZWARTEK 
(scenariusz pełnej bitwy) 

Bitwa o Gravelotte-St. Privat, 18 sierpnia 1870 r. 

Ten scenariusz przedstawia całą bitwą o Gravelotte-St. Privat 

i trwa 14 tur: zaczyna się o godzinie 8:00 am, a kończy po 

ostatniej fazie tury o godzinie 9:00 pm. 

USTAWIENIE POCZĄTKOWE 
a. Umieść znacznik tury „Turn Game” na polu 8:00 am na 

torze czasu. 

b. Wszystkie losy wydarzeń są dostępne, ale użycie 

niektórych jest uzależnione od tury (zobacz Zasady 

specjalne). 

c. Do kubka losów należy dodać losy aktywacyjne: 

• Prusacy: Losy aktywacyjne wszystkich formacji za 

wyjątkiem II Korpusu, 5. Dywizji Kawalerii i 6. 

Dywizji Kawalerii. 

• Francuzi: Losy wszystkich formacji są dostępne, 

jednak można ich użyć tylko w określonych 

okolicznościach – zobacz Zasady specjalne. 

d. W kubku należy umieścić los FORTUNES OF WAR. Na 

początku gry żaden z graczy nie posiada do dyspozycji 

swoich losów szefów sztabu – zobacz Zasady specjalne. 

e. Jednostki są rozmieszczane na mapie jak wskazano 

poniżej. Te z oznaczeniem (OSŁ) są rozmieszczane jako 

osłabione. Te z oznaczeniem (HW) są rozmieszczane ze 

znacznikiem barykad „Hasty Works” na heksie 

rozmieszczenia, a te z oznaczeniem (EN) ze znacznikiem 

okopów „Entrenchments”. Wśród francuskich jednostek 

jest osiem specjalnych oddziałów z oznaczeniem (GSP). 

Należy użyć żetonów GSP tych jednostek zamiast ich 

zwykłych wersji. 

Armia francuska 

VI Korpus 

Bisson + art. Bisson ......................................... 3403 

1/dVill (OSŁ) + art. A/dVill (GSP) ................. 3404 

1/Lev-Sor + art. konna Lev-Sor ...................... 3405 

2/Lev-Sor + art. Tixier + Tix-Mitr .................. 3406 

2A/dVill (GSP) ................................................ 3504 

1/Tixier (OSŁ) + Canrobert ........................... 3505 

2/Tixier (OSŁ)  ................................................ 3506 

2B/dVill (GSP) + B/dVill Art. (GSP) ... 2905 (HW) 

Nie używaj zwykłego żetonu piechoty “2/dVill” ani artylerii 

“dVill”. Zamiast nich należy użyć czterech żetonów 

oddziałów wydzielonych oznaczonych jako „GSP”. 

1. Rezerwowa Dywizja Kawalerii 

2Cav + art. konna + Du Barail ....................... 3606 

 

IV Korpus 

1/Cissey + art. Cissey + Ciss-Mitr ................... 3508 (HW) 

2/Cissey+art. Lorenz+Lor-Mitr+Ladmirault . 3509 (HW) 

1/Grenier (BW) + Grenier Art. + Gren-Mitr ... 3510 (HW) 

2/Grenier + art. Corps ...................................... 3511 (HW) 

1C/Leg + art. konna ......................................... 3608 

1/Lorenz .......................................................... 3609 

2/Lorenz .......................................................... 3610 

2C/Leg ............................................................. 3607 

 

III Korpus 

1/Mont + art. Mont + Mont-Mitr ..................... 3612 (EN) 

2/Mont ............................................................. 3713 (HW) 

1/Nayral + art. Nayral + Nayr-Mitr ................. 3714 (HW) 

2/Nayral ........................................................... 3414 

1/Metmn+ art.Metmn+ Met-Mitr+ LeBeouf ... 3814 (HW) 

2/Metmn + art. Corps ...................................... 3815 (EN) 

1/Aymrd (OSŁ) ............................................... 3816 (EN) 

2A/Aymard (GSP)  .......................................... 3817 (EN) 

2B/Aymrd (GSP) + art. Aymrd + Aym-Mitr ... 3817 (HW) 

art. konna ......................................................... 3915 

1Cav/Cler ........................................................ 3916 

2Cav/Cler ........................................................ 4016 

Nie używaj zwykłego żetonu piechoty „2/Aymrd”. Zamiast 

niego użyj dwóch żetonów oddziałów wydzielonych, 

oznaczonych jako „GSP”. 

II Korpus 

1/Mont + art. Mont + Mont-Mitr ..................... 3818 (EN) 

2/Verge (OSŁ) + art. Corps + Frossard ........... 3719 (EN) 

1/Bataille (OSŁ) + art. Bataille + Bat-Mitr ..... 3720 (EN) 

2/Bataille ......................................................... 3820 (EN) 

A/Lapasset (GSP) ............................................ 4121 

B/Lapasset (GSP) + art. Lapasset. ................... 4022 

1Cav/Val + art. konna. .................................... 4417 

2 Cav/Val ........................................................ 4517 

Nie używaj zwykłego żetonu piechoty „Lapasset””. Zamiast 

niego użyj dwóch żetonów oddziałów wydzielonych, 

oznaczonych jako „GSP”. 

Gwardia Cesarska 

1/Pic (BW) + art. Picard + Pic-Mitr ................ 3606 

2/Pic + art. konna 1/ + Bourbaki .................... 4414 

1/Del ................................................................ 4315 

2/Del + art. Deligny + Del-Mitr ...................... 4415 

1Cav/Des + art. konna 2/ ................................. 4514 

2 Cav/Des (OSŁ) ............................................. 4515 

3 Cav/Des (OSŁ) ............................................. 4516 
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Rezerwowa Artyleria Armii 

Army Res Heavy Art. + Canu ........................ 4515 

Army Res Horse Art. ....................................... 4516 

 

3. Rezerwowa Dywizja Kawalerii – 3C 

2Cav (OSŁ) + Forton ..................................... 4614 

1Cav (OSŁ) + art. konna ................................. 4615 

 

Armia pruska 

XII Korpus 

45/Georg + art. Georg ..................................... 1211 

46/Georg + art. Corps + Prince Albert........... 1111 

47/Holdr + art. Holder ..................................... 1011 

48/Holdr + art. konna ...................................... 1012 

Cav .................................................................. 1312 

23/Lippe .......................................................... 1310 

24/Lippe .......................................................... 1209 

 

Korpus Gwardii 

GD Cav............................................................ 1812 

1/Pape + art. Pape + Augustus ........................ 1713 

2/Pape .............................................................. 1714 

art. Corps ......................................................... 1614 

3/Bud + art. Bud .............................................. 1515 

4/Bud ............................................................... 1415 

1/Goltz Cav + art. konna Goltz ....................... 1416 

2/Goltz ............................................................. 1022 

3/Goltz (OSŁ) .................................................. 1219 

 

IX Korpus 

Cav. ................................................................. 2215 

35/Wrang + art. Wrang .................................... 2115 

36/Wrang ......................................................... 2015 

art. Corps ......................................................... 2116 

49/Louis + art. Louis + Manstein ................... 2016 

50/Louis + art. konna. ..................................... 1917 

 

VIII Korpus 

Cav. ................................................................. 3218 

30/Welt + art. Welt. ......................................... 3119 

29/Welt + Goeben ........................................... 3019 

art. Corps + art. konna ..................................... 2920 

32/Barn (OSŁ) + art. Barn ............................... 2820 

31/Barn ............................................................ 2729 

 

1. Dywizja Kawalerii – 1C 

1 + art. konna................................................... 1625 

2 + Hartmann ................................................. 1525 

 

III Korpus 

Corps Art. (OSŁ) + Alvensleben .................... 1625 

 

X Korpus 

Corps Art. (OSŁ) + Voigts-Rhetz .................. 1226 

39/KrKo + art. KrKo ....................................... 1127 

40/KrKo ........................................................... 1027 

 

VII Korpus 

27/Kam ............................................................ 3123 

art. Kam ........................................................... 3122 

26/Glum + Cav + Zastrow .............................. 3826 

25/Glum ........................................................... 3623 

art. Corps ......................................................... 3219 

art. konna ......................................................... 3220 

art. Glum ......................................................... 3221 

28/Kam ............................................................ 3522 

POSIŁKI 

Armia pruska 
Poniższe posiłki należy ustawić na polu tury o godz. 9:00 pm. 

Na mapie wchodzą przez heks 2529 albo 2729, według 

uznania pruskiego gracza. Tura ich wejścia może być 

zmieniana na wcześniejszą zgodnie z procedurą pruskiego 

wydarzenia dowództwa dot. posiłków na karcie scenariusza.  

II Korpus 

Fransecky 

5/Hart  

6/Hart  

art. Hart 

7/Wey  

8/Wey  

art. Wey 

Cav.  

art. Corps  

art. konna 

Dodaj: Los aktywacyjny II Korpusu do kubka 

ZASADY SPECJALNE 
a. Do gry używana jest karta scenariusza Krwawy czwartek.  

b. Tura o godz. 8:00 am (tylko ta) jest turą przybycia pruskiej 

2. Armii. W tej turze nie są używane żadne losy. Zamiast tego 

gracz pruski musi aktywować każdą formację z 2. Armii (tj. 

wszystkie formacje inne niż VII Korpus, VIII Korpus i 1. 

Dywizja Kawalerii) jeden raz i w dowolnej kolejności. 

Formacja aktywowana w tej turze nie otrzymuje żadnej 

postawy i wszystkie jednostki są uważane za będące w 

zasięgu dowódców. Każda jednostka musi przeprowadzić 

pełny ruch i może poruszyć się tylko na heksy, z których 

każdy kolejny znajduje się o jeden heks dalej na północ lub 

północny wschód od aktualnej pozycji danej jednostki. 

Jednostki nie są zmuszone do używania drogi, chyba że taki 

ruch zakończyłby ruch jednostek na heksie drogi 

znajdującym się dalej na północ lub północny wschód od 

początkowego heksu. Jeśli spełniają taki wymóg, takie 

jednostki muszą również stosować koszt kolumny marszowej 

na drodze głównej. Nie ma innych faz ani podfaz, wszelkie 

inne działania są niedozwolone i żadne inne formacje poza 

jednostkami pruskiej 2. Armii nie mogą się poruszać podczas 

tej tury. 
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c. Poranne rozmieszczenie armii francuskiej: Gracz 

francuski ma utrudnioną możliwość pełnej aktywacji Armii 

Renu i poruszania się. Wszystkie francuskie losy 

aktywacyjne są umieszczane na stosie przed graczem 

francuskim i poza zasięgiem gracza pruskiego. Przed 

rozpoczęciem tury o godzinie 8:00 am francuski gracz 

umieszcza dowolne wybrany przez siebie los aktywacyjny i 

kładzie na polu tury o godzinie 9:00 am, jednocześnie 

przykrywając ten los francuskim znacznikiem „Control”, tak 

aby pruski gracz nie wiedział jaki to jest los. Później, podczas 

podfazy porządkowej w turze o godzinie 8:00 am kładzie 

inny wybrany przez siebie los aktywacyjny o dwie tury dalej, 

na godzinie 10:00 am. Podczas podfazy porządkowej w turze 

o godz. 9:00 am kładzie kolejny wybrany przez siebie los 

aktywacyjny na polu tury o 11:00 am i tak dalej. Nowy 

francuski los aktywacyjny jest umieszczany dwie tury dalej 

w każdej podfazie porządkowej, aż wszystkie losy ze stosu 

zostaną wykorzystane w ten sposób. 

Na początku każdej tury francuski los aktywacyjny obecny 

na polu bieżącej tury jest umieszczany w kubku do losowania,  

wraz ze wszystkimi innymi wcześniej umieszczonymi 

losami. 

KOMENTARZ HISTORYCZNY: Ten proces jest kopią z 

poprzedniego scenariusza, nie tylko dlatego iż Francuzi cały 

czas działali wolno, ale dodatkowo Armia Renu rozłożyła się 

na swoich pozycjach późną nocą 17 sierpnia i większość 

czasu spędziła na kopaniu okopów (a zatem nie na 

odpoczywaniu). 

d. Losy szefów sztabu: Na początku tury o 10:00 am do 

kubka dodaj pruski los szefa sztabu generalnego PRUSSIAN 
GENERAL STAFF. Los francuskiego szefa sztabu, marszałka 

Bazaine'a (MARSHAL BAZAINE) można dodać tylko wtedy, gdy 

francuski gracz zda test „ducha walki” na scenariuszowym 

torze wydarzeń dowództwa (patrz pkt. h). 

e. Losy wydarzeń: W turach od 9:00 am do 12:00 pm losy 

wydarzeń są ograniczone. Podczas każdej tury obaj gracze 

nadal wybierają jeden los zaplanowanego wydarzenia oprócz 

wskazanej poniżej liczby losowych wydarzeń. Tura jest 

rozpatrywana normalnie, ale podczas fazy planowania, 

zamiast umieszczać w kubku pięć losowych losów wydarzeń 

z puli każdego gracza, umieść w kubku losy w następujący 

sposób: 

o 9:00 am = 1 losowy los wydarzenia do kubka. 

o 10:00 am = 2 losowe losy wydarzenia do kubka. 

o 11:00 am = 3 losowe losy wydarzenia do kubka. 

o 12:00 pm = 4 losowe losy wydarzenia do kubka. 

Począwszy od tury z godziny 1:00 pm obowiązują wszystkie 

standardowe zasady dotyczące losów wydarzeń. 

f. Wyjście poza mapę. Jednostki pruskie (tylko one) 

wykonując standardowy ruch mogą opuścić mapę przez jeden 

z następujących heksów na północnej krawędzi mapy: 1301, 

1501, 1701, 2301 i 2701. Przesunięcie jednostki poza 

krawędź mapy kosztuje 1 PR, chyba że używa drogowej 

kolumny marszowej – wtedy koszt wynosi 0,5 PR. Jednostki 

te mogą ponownie wejść na mapę jako zwykłe posiłki przez 

heks 3101 albo 3601. W momencie gdy jednostki opuszczają 

mapę, gracz pruski umieszcza je na torze czasu o trzy tury 

dalej od bieżącej i umieszcza na nich znacznik wskazujący z 

którego heksu te posiłki będą miały wejść (znaczniki z 

liczbami 3101 i 3601). Jednostki opuszczające mapę 

wspólnie mogą potem wejść przez dowolny z tych dwóch 

heksów powrotu. 

Na początku podfazy pruskiego dowództwa, jeśli na polu 

bieżącej tury znajdują się jednostki oczekujące na wejście 

jako posiłki (czyli jeśli na polu bieżącej tury jest znacznik 

3101 lub 3601), gracz pruski musi rzucić 1k10, aby określić 

możliwość ich wejścia w następnej turze – wykorzystuje do 

tego procedury wydarzenia dowództwa „pruskich posiłków” 

(poniżej). 

PRZYKŁAD: Pięć pruskich jednostek opuszcza mapę przez 

odpowiednie heksy krawędzi mapy w turze o godz. 1:00 pm. 

Pruski gracz decyduje się na wprowadzenie ich wszystkich 

przez heks 3101 i umieszcza znacznik „3101” wraz z tymi 

jednostkami na polu tury o godz. 4:00 pm. Podczas podfazy 

dowództwa o godzinie 4:00 pm widzi, że umieścił dwa losy 

wydarzenia dowództwa (COMMAND EVENT) na torze pruskich 

posiłków na karcie scenariusza. Oznacza to, że gracz wykona 

pięć rzutów 1k10 (po jednym razie dla każdej wchodzącej 

jednostki), a te jednostki, które otrzymają wynik od „1” do 

„5”, wejdą jako normalne posiłki podczas tury o 5:00 pm. 

Jednostki, które nie zdadzą tego testu, będą mogły ponownie 

spróbować pod koniec tury o godzinie 5:00 pm (ale tylko jeśli 

podczas bieżącej tury pruski gracz umieści losy wydarzeń 

dowództwa COMMAND EVENT na torze pruskich posiłków). 

g. Ograniczenia postawy francuskiej: Gracz francuski nie 

może wybrać dla swoich sztabów A-agresywnej postawy 

(tzn. może przypisać im tylko postawę D-defensywną), chyba 

że najpierw wykona udany rzut na torze wydarzenia 

dowództwa „Posición magnifique” (patrz poniżej). 

Uwaga: Gracz francuski nadal może przypisać dowolną 

postawę do dywizji francuskiej, jeśli zostanie aktywowana za 

pomocą francuskiego losu szefa sztabu, czyli MARSHALL 

BAZAINE. 

Wszystkie formacje, które osiągnęły postawę A-agresywną, 

automatycznie powracają do postawy D-defensywnej pod 

koniec tury. 

h. Karta scenariusza i wydarzenia dowództwa COMMAND 

EVENT: W tym scenariuszu obowiązują cztery wydarzenia 

dowództwa - dwa francuskie i dwa pruskie. Każde z nich jest 

szczegółowo opisane w następujący sposób: 

Francuskie wydarzenia dowództwa 

Posición magnifique  

Gracz francuski nie może przypisać postawy A-agresywnej 

do sztabu dowodzenia, chyba że najpierw wykona udany rzut 

na torze „Posición magnifique” na karcie scenariusza. Jeśli na 

tym torze nie ma żadnych losów wydarzeń dowództwa 

COMMAND EVENT, wtedy w ten sposób nie może wcale 

wybrać agresywnej postawy. Jeśli na torze będzie jeden los 
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COMMAND EVENT, wtedy francuski gracz może wybrać 

postawę A-agresywną gdy wyrzuci kostką 1–2. Jeśli będą 

dwa takie losy, wtedy potrzebuje wyrzucić wynik z zakresu 

1–5. Jeśli będą trzy losy COMMAND EVENT, otrzyma 

możliwość ustawienia postawy A-agresywnej po wyrzuceniu 

liczby z zakresu jedynie 1–8. Należy zauważyć, że taki test i 

rzut kostką wykonuje się osobno dla każdej formacji. Zauważ 

też, że zakres wymagany do wyrzucenia kostką może się 

zmieniać w trakcie tury, gdy na tor wydarzenia dowództwa 

dołożone zostaną nowe losy COMMAND EVENT. 

Francuski duch walki 

Podczas gry francuski gracz może umieścić maksymalnie 

trzy losy wydarzeń dowodzenia COMMAND EVENT na 

francuskim torze „ducha walki” na karcie scenariusza. Jeśli 

na tym torze nie zostaną umieszczone żadne losy, wtedy 

gracz nie może wykonywać testu możliwości użycia losu 

francuskiego szefa sztabu MARSHAL BAZAINE. W przeciwnym 

razie, jeśli na torze „ducha walki” będzie jeden francuski los 

dowództwa i francuski gracz wyrzuci kostką wynik 1-2, 

wtedy w następnej turze gracz będzie mógł umieścić w kubku 

los marszałka Bazaine'a MARSHAL BAZAINE do wylosowania. 

Jeśli na torze „ducha walki” będą dwa losy dowództwa, 

wtedy do dodania losu marszałka Bazaine'a potrzebny jest 

wynik 1-4, a jeśli trzy losy – potrzebny jest wynik 1-6. 

Uwaga: Przy pomyślnym teście, francuski gracz będzie mógł 

dodać do kubka los szefa sztabu MARSHAL BAZAINE w 

następnej turze, a nie w bieżącej. 

Pruskie wydarzenia dowództwa 

Pruska agresywność 

Podczas gry gracz pruski może umieścić maksymalnie trzy 

losy wydarzeń dowodzenia COMMAND EVENT na pruskim 

torze „agresywności” na karcie scenariusza. Jeśli na tym torze 

nie zostaną umieszczone żadne losy, a Francuzi zagrają los 

PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS, wtedy daje on efekt 

automatycznie bez szansy anulowania go przez pruskiego 

gracza. W przeciwnym razie pruski gracz może spróbować 

go anulować: jeśli na torze „agresywności” będzie jeden 

pruski los wydarzenia dowodzenia, to zagrany przez 

Francuzów los zostanie anulowany jeśli pruski gracz wyrzuci 

kostką 1-3; jeśli na torze będą dwa losy dowodzenia, wtedy 

francuski los jest anulowany przy wyniku 1-6; a jeśli będą 

trzy losy, wtedy potrzebne jest wyrzucenie 1-9 przez 

pruskiego gracza. Jeśli po zagraniu PRUSSIAN AGGRESSIVE 

TACTICS francuski gracz wybierze jednostkę z pruskiej 1. 

Armii (generała Steinmetza: pruski VII Korpus, VIII Korpus 

lub 1. Dywizja Kawalerii), wtedy do rzutu na test anulowania 

losu należy dodać +2. Rzut na test może być wykonany 

dopiero po tym, jak francuski gracz wskaże pruską jednostkę 

będącą celem losu PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS. 

Pruskie posiłki 

Na początku scenariusza pruski II Korpus jest umieszczany 

na polu tury o godz. 9:00 pm. Ponadto każda grupa jednostek 

pruskich przeniesiona z kwalifikującego się heksu na 

północnej krawędzi mapy (patrz pkt f: Wyjście poza mapę) 

jest również umieszczana na odpowiednim polu tury (zgodnie 

ze wskazówkami w scenariuszu). 

Gracz pruski może podczas gry umieścić maksymalnie trzy 

losy wydarzeń dowodzenia COMMAND EVENT na torze 

pruskich posiłków na karcie scenariusza. Podczas fazy końca 

tury, w podfazie pruskiego wydarzenia dowództwa gracz 

pruski może zdecydować się na rzut kostką, aby spróbować 

przyspieszyć turę wejścia dla II Korpusu albo dowolnej 

pruskiej jednostki, która wyszła poza mapę (patrz pkt f: 

Wyjście poza mapę), ale tylko wtedy, gdy na tym torze 

znajduje się co najmniej jeden los wydarzeń dowodzenia 

COMMAND EVENT. Gracz musi wybrać jedną albo drugą opcję 

przed rzutem. Jeśli rzuca na jednostkę znajdującą się poza 

mapą, musi dodać +1 do rzutu kostką, jeśli wybrany heks 

wejściowy to 3601. Jeśli na torze pruskich posiłków na karcie 

scenariusza jest jeden los wydarzeń dowodzenia COMMAND 

EVENT, wtedy przy rzucie kostką 1–2 można przesunąć II 

Korpus o jedną turę wcześniej albo jedną jednostkę poza 

mapą można wprowadzić jako posiłki w następnej turze. Jeśli 

na torze pruskich posiłków będą dwa losy COMMAND EVENT, 

wtedy potrzeba wyrzucić kostką liczbę z zakresu 1–5. Jeśli na 

torze pruskich posiłków będą trzy losy COMMAND EVENT, 

wtedy potrzeba wyrzucić liczbę z zakresu 1–8. Zauważ że w 

przypadku jednostek poza mapą wykonuje się jeden rzut 

kością dla każdej jednostki, która chce wejść na mapę. 

WARUNKI ZWYCIĘSTWA 
Po zakończeniu tury o godz. 9:00 pm gracze określają kto 

wygrywa grę. Odbywa się to poprzez sprawdzenie kontroli 

kluczowych heksów i porównanie ich z warunkami 

zwycięstwa wymienionymi poniżej. Gra może zakończyć się 

przytłaczającym zwycięstwem, dużym zwycięstwem, 

niewielkim zwycięstwem lub remisem. Kontrola miast zależy 

od narodowości ostatniej jednostki, która weszła na dany 

heks lub heksy (użyj odpowiednich znaczników „Control”). 

Na początku gry miasta Gravelotte, Ars i Verneville są pod 

kontrolą pruską. Wszystkie pozostałe heksy miast i wiosek, 

które są brane pod uwagę w celu ustalenia zwycięstwa, są 

kontrolowane przez gracza francuskiego. 

Przytłaczające zwycięstwo Prus: 

Gdy tylko jakakolwiek pruska jednostka wejdzie na heks 

5216, gra natychmiast kończy się pruskim przytłaczającym 

zwycięstwem. Może się to zdarzyć w dowolnym momencie 

gry. 

Taki wynik oznacza bardzo duże zagrożenie dla linii 

łączności Bazaine’a z Metzem, a zatem zmusiłby go do 

natychmiastowego wycofania się z pola walki. 

Przytłaczające zwycięstwo Francji: 

W momencie gdy gracz francuski zdobędzie kontrolę nad 

miastem Gravelotte lub wejdzie na heks 3729, gra 

natychmiast kończy się przytłaczającym zwycięstwem 

Francji. Może się to zdarzyć w dowolnym momencie gry. 

Wynik ten reprezentuje odizolowanie jednostek pruskich od 

głównych sił znajdujących się po drugiej stronie rzeki Mozeli 
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i zmusiłby je do natychmiastowego wycofania się, aby bronić 

bardzo ważnych mostów na rzece. 

Jeśli żadna ze stron nie osiągnęła przytłaczającego 

zwycięstwa w trakcie gry, wtedy po ostatniej turze 

scenariusza należy sprawdzić pozostałe możliwości 

zwycięstwa: 

Pruskie obowiązkowe warunki zwycięstwa: 

Kontrola zarówno Ars, jak i Verneville. 

Francuskie obowiązkowe warunki zwycięstwa: 

Kontrola zarówno Moulin, jak i Amanvillers. 

Obowiązkowe warunki zwycięstwa reprezentują miasta, 

które każda ze stron musi kontrolować – w przeciwnym razie 

nie może wygrać gry. Jeśli jedna strona nie kontroluje obu 

wymaganych miast, przeciwnik osiąga duże zwycięstwo. 

Jeśli żadna ze stron nie spełnia obowiązkowych warunków 

zwycięstwa, wynik gry jest remisowy. 

Jeśli obie strony spełniają swoje obowiązkowe warunki 

zwycięstwa, wtedy niewielkie zwycięstwo osiąga gracz, 

który kontroluje większą liczbę następujących miast/wiosek: 

St. Privat, Jerusalem, Montigny, Moscou, Leipsic, St. Hubert, 

Chatel St. Germain, Point du Jour. Jeśli obaj gracze 

kontrolują taką samą liczbę takich miast i wiosek, wtedy 

wynik gry jest remisowy. Na początku scenariusza wszystkie 

podane miasta i wioski są pod kontrolą gracza francuskiego. 

Jeśli jakiekolwiek dwie jednostki piechoty francuskiego 

Korpusu Gwardii Cesarskiej zostaną osłabione podczas gry, 

wtedy dla pruskiego gracza jest to równoznaczne z 

kontrolowaniem ekwiwalentu miasta/wioski – jest to 

dodatkowy punkcik dla pruskiego gracza przy określaniu 

warunków niewielkiego zwycięstwa. 

Na tym etapie kampanii Bazaine i Bourbaki byli bardzo 

ostrożni w stosunku do Gwardii Cesarskiej. Nie chcieli 

zbytnio angażować ją w walki i ryzykować utratę ostatniej 

nadziei dla Cesarstwa Francuskiego. 

 

 

20.5 ZWYCIĘSTWO NA 

WYCIĄGNIĘCIE RĘKI 
(scenariusz kampanii) 

Historyczna kampania od 16 do 18 sierpnia 1870 r. 

Ten scenariusz przedstawia kampanię rozpoczynającą się od 

bitwy o Mars-la-Tour 16 sierpnia i trwa do końca dnia 18 

sierpnia. Może trwać do 54 tur: zaczyna się turą o godzinie 

8:00 am w dniu 16 sierpnia, a kończy po zakończeniu tury z 

18 sierpnia o godzinie 9:00 pm. 

USTAWIENIE POCZĄTKOWE 
a. W kubku należy umieścić los FORTUNES OF WAR. Na 

początku gry żaden z graczy nie posiada do dyspozycji 

swoich losów szefów sztabu – zobacz Zasady specjalne. 

b. Umieść znacznik tury „Turn Game” na polu godziny  

8:00 am na torze czasu, a znacznik „Campaign Day Turn” 

na torze dni kampanii na polu 16 sierpnia. 

c. Wszystkie losy wydarzeń są dostępne, ale użycie 

niektórych jest uzależnione od tury (zobacz Zasady 

specjalne). 

Armia francuska 

3. Rezerwowa Dywizja Kawalerii 

1 Cav ............................................................... 1723 

2 Cav ............................................................... 1623 

Forton + art. konna ......................................... 1923 

 

II Korpus 

1 Cav/Val ........................................................ 2323 

2 Cav/Val + art. konna .................................... 2422 

1/Bataille + art. Bataille + Bat-Mitr ................ 2522 

Frossard + art. Corps ...................................... 2621 

2/Verge ............................................................ 2721 

2/Bataille 2622  ............................................... 3406 

1/Verge + art. Verge + Ver-Mitr ..................... 2722 

Lapasset + art. Lapasset................................... 2724 

 

VI Korpus 

1/Tixier ............................................................ 2318 

2/Tixier + art. Tixier + Tix-Mitr ...................... 2418 

Bisson + art. Bisson + Canrobert ................... 2419 
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1/dVill + art. dVill ........................................... 2520 

2/dVill ............................................................. 2620 

1/Lev-Sor + art. konna Lev-Sor ...................... 2719 

2/Lev-Sor......................................................... 2818 

 

III Korpus 

1Cav/Cler ........................................................ 1513 

2Cav/Cler ........................................................ 1612 

art. konna ......................................................... 1713 

1/ Mont ............................................................ 2016 

2/Mont + art. Mont + Mont-Mitr ..................... 2116 

1/Aymrd + LeBeouf ........................................ 2215 

2/Aymrd + art. Aymrd + Aym-Mitr ................ 2315 

1/Nayral ........................................................... 2414 

2/Nayral + art. Nayral + Nayr-Mitr ................. 2514 

art. Corps ......................................................... 2613 

 

IV Korpus 

1C/Leg ............................................................. 3406 

2C/Leg + art. konna ......................................... 3507 

1/Cissey+art. Cissey+Ciss-Mitr+Ladmirault . 3807 

2/ Cissey .......................................................... 3908 

1/Grenier + art. Grenier + Gren-Mitr .............. 3606 

2/Grenier ......................................................... 3707 

art. Corps ......................................................... 4008 

 

Gwardia Cesarska 

1Cav/Des + art. konna 1/ ................................. 2917 

1/Del + art. Deligny + Del-Mitr ...................... 3015 

2/Del ................................................................ 3016 

3Cav/Des + art. konna 2/ ................................. 3218 

1/Pic + art. Picard + Pic-Mitr + Bourbaki ...... 3318 

2/Pic ................................................................ 3417 

2Cav/Des ......................................................... 1111 

 

Artyleria Rezerwowa Armii 

Army Res Horse Art. + Canu ......................... 3718 

Army Res Heavy Art ....................................... 1011 

 

1. Rezerwowa Dywizja Kawalerii – 1C 

2Cav + art. konna + Du Barail ....................... 1011 

 

Armia pruska 

5. Dywizja Kawalerii – 5C 

art. konna (a) + art. konna (b) .......................... 1625 

13 ..................................................................... 1525 

12 + Rheinbaben ............................................ 1425 

11. .................................................................... 1226 

 

 

 

 

POSIŁKI 

Armia francuska 

Przybywają w turze o godz. 11:00 am za heks 5210. 

III Korpus 

1/Metmn  

2/Metmn   

art. Metmn  

Met-Mitr   

Przybywają w turze o godz. 1:00 pm za heks 5210. 

IV Korpus 

1/Lorenz   

2/Lorenz   

art. Lorenz  

Lor-Mitr   

Armia pruska 

Dzień kampanii: 16 sierpnia 
 

A godz. 10:00 am 

6. Dywizja Kawalerii 

*14 + Wilhelm ................................................ 2229 

*15 + art. konna ............................................... 2329 

* Te jednostki nie mogą zmienić heksu wejściowego za 

pomocą pruskiego wydarzenia dowództwa dot. posiłków. 

 

B godz. 10:00 am 

III Korpus 

9/Stulp ............................................................. 2729 

10/Stulp + art. Stulp ........................................ 2529 

Dodaj: do kubka losy aktywacyjne 6C, III  

Dodaj: do kubka pruski los PRUSSIAN GENERAL STAFF 

 

C godz. 11:00 am 

III Korpus 

11/Budd + 12/Budd + art. Budd + art. Corps +  

      Cav. + Alvensleben ................................... 1429 

art. konna Corps .............................................. 2529 

 

D godz. 12:00 pm 

X Korpus 

37/Schwt+art.Schwt+Cav.+Voigts-Rhetz ...... 1429 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny X 

 

E godz. 3:00 pm 

X Korpus 

art. Corps ......................................................... 1429 

 

F godz. 4:00 pm 
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X Korpus 

39/KrKo + 40/KrKo + KrKo Art. .................... 1429 

* 38/Schwt ....................................................... 0125 

* Jeśli jakiekolwiek francuskie jednostki uciekły z mapy 

haksami drogowymi na południe od rzeki Orne, wtedy ta 

jednostka wchodzi przez heks 1429 w turze o godz. 17:00. 

 

G godz. 4:00 pm 

Gwardia Cesarska 

*3/Goltz Cav + Goltz Horse Art ...................... 0125 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny GC 

* Jednostki z tej formacji nie mają własnego sztabu, dlatego 

są bez dowódcy (Out of Command) od tury, po której wejdą 

do gry. Dobrowolnie można je aktywować za pomocą losów 

wydarzeń, losu Fortunes of War lub losu pruskiego szefa 

sztabu generalnego. Ponadto jeśli jakiekolwiek francuskie 

jednostki uciekły z mapy haksami drogowymi na południe od 

rzeki Orne, wtedy ta jednostka wchodzi przez heks 1429 w 

turze o godz. 5:00 pm. 

H godz. 5:00 pm 

VIII Korpus 

32/Barn + art. Barn + Goeben ........................ 2729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny VIII 

 

I godz. 6:00 pm 

IX Korpus 

36/Wrang+49/Louis+art.Wrang+ Manstein ... 2729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny IX 

 

J godz. 7:00 pm [zmierzch]  

VIII Korpus 

31 Barn + 29 Welt + 30 Welt + art. Welt + Cav + 

     art. Corps + art. konna ................................ 2729 

 

K godz. 10:00 pm – 00:00 am [wieczór] 

VIII Korpus 

31 Barn + 29 Welt + 30 Welt + art. Welt + Cav + 

     art. Corps + art. konna ................................ 2729 

 

L godz. 10:00 pm – 00:00 am [wieczór] 

Gwardia Cesarska 

Cav + 1/Goltz Cav + 2/Goltz Cav ................... 1429 

 

Dzień kampanii: 17 sierpnia 

M godz. 10:00 am 

Gwardia Cesarska 

Wszystkie jednostki Gwardii Cesarskiej (poza kawalerią i 

artylerią konną, które wchodziły wcześniej)  .. 1429 

 

N godz. 11:00 am 

XII Korpus 

Wszystkie jednostki XII Korpusu ................... 1429 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny XII 

 

O godz. 2:00 pm 

1. Dywizja Kawalerii 

Wszystkie jednostki 1 Dyw. Kawalerii ........... 2729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny 1C 

 

P godz. 4:00 pm 

VII Korpus 

Wszystkie jednostki VII Korpusu ................... 3729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny VII 

 

Dzień kampanii: 18 sierpnia 

Q godz. 9:00 pm 

II Korpus 

Wszystkie jednostki II Korpusu ...................... 2729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny II 

Ponadto na torze dni kampanii na odpowiednim polu połóż 

odpowiedni znacznik z numerem heksu wejściowego (np. 

2529/2729 albo 1429 itd.) dla każdej grupy posiłków (A, B, 

C itd. wg listy powyżej). Dzięki temu można łatwo 

zorientować się która grupa posiłków na który heks wejdzie. 

Znaczniki te mogą być modyfikowane za pomocą procedury 

„pruskich posiłków” opisanej kawałek dalej. 

ZASADY SPECJALNE 
a. Do gry używana jest karta scenariusza Zwycięstwo na 

wyciągnięcie ręki.  

b. Procedury dla dnia 16 sierpnia: Poniższe zasady dotyczą 

tylko pierwszego dnia scenariusza. 

• Poranne rozmieszczenie armii francuskiej: Gracz 

francuski ma utrudnioną możliwość pełnej aktywacji 

armii Renu i poruszania się. Wszystkie francuskie losy 

aktywacyjne są umieszczane na stosie przed graczem 

francuskim i poza wzrokiem gracza pruskiego. Przed 

rozpoczęciem tury o godzinie 8:00 am francuski gracz 

umieszcza dowolne wybrany przez siebie los 

aktywacyjny i kładzie na polu tury o godzinie 9:00 am, 

jednocześnie przykrywając ten los francuskim 

znacznikiem „Control”, tak aby pruski gracz nie wiedział 

jaki to jest los. Później, podczas podfazy porządkowej w 

turze o godzinie 8:00 am kładzie inny wybrany przez 

siebie los aktywacyjny o dwie tury dalej, na godzinie 

10:00 am. Podczas podfazy porządkowej w turze o godz. 

9:00 am kładzie kolejny wybrany przez siebie los 

aktywacyjny na polu tury o 11:00 am i tak dalej. Nowy 

francuski los aktywacyjny jest umieszczany dwie tury 
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dalej w każdej podfazie porządkowej, aż wszystkie losy 

ze stosu zostaną wykorzystane w ten sposób. 

Na początku każdej tury francuski los aktywacyjny 

obecny na polu bieżącej tury jest umieszczany w kubku 

do losowania,  wraz ze wszystkimi innymi wcześniej 

umieszczonymi losami. 

• Niespodziewany atak: Tura o godz. 8:00 am jest turą 

niespodziewanego ataku. Do kubka losowań nie trafiają 

losy wydarzeń ani aktywacji. Jedyną formacją, która 

może się aktywować, jest pruska 5. Dywizja Kawalerii 

(5C) i robi to wg standardowej procedury. Francuskie 

jednostki nie mogą wykonywać ostrzału defensywnego, 

przeprowadzać kontrszarży kawalerii ani szarży 

okazjonalnych kawalerii. Ponadto WST wszystkich 

jednostek francuskich jest zmniejszona o połowę. Faza 

końca tury przebiega w standardowy sposób. 

• Losy szefów sztabu: Na początku tury o godzinie 10:00 

do kubka dodaj pruski los szefa sztabu generalnego PRUS-

SIAN GENERAL STAFF. Los francuskiego szefa sztabu, 

marszałka Bazaine'a (MARSHAL BAZAINE) można dodać 

tylko wtedy, gdy francuski gracz zda test „ducha walki” 

na scenariuszowym torze wydarzeń dowództwa (patrz 

dalej). 

• Losy wydarzeń COMMAND EVENT: W turach od 9:00 

am do 12:00 pm pula losów wydarzeń jest ograniczona. 

Podczas każdej tury gracze standardowo wybierają jeden 

los zaplanowanego wydarzenia i dodają do kubka losów, 

a pozostałe losy każdy gracz osobno dodaje zależnie od 

tury: 

o 9:00 am = +1 losowy COMMAND EVENT do kubka. 

o 10:00 am = +2 losowe COMMAND EVENT do kubka. 

o 11:00 am = +3 losowe COMMAND EVENT do kubka. 

o 12:00 pm = +4 losowe COMMAND EVENT do kubka. 

Począwszy od tury z godziny 1:00 pm obowiązują 

wszystkie standardowe zasady dot. losów wydarzeń. 

c. Procedury dla dni 17 i 18 sierpnia: W scenariuszu 

kampanii gracze muszą śledzić nie tylko normalne tury gry, 

ale także dni kampanii. Po zakończeniu tury wieczornej 

(10:00 pm – 12:00 am) każdego dnia przenieś znacznik dnia 

kampanii „Campaign Day Turn” na kolejne pole (chyba że 

zakończy się tura 18 sierpnia – wtedy gra się kończy). 

Zastosuj następujące procedury w dniach 17 i 18 dni 

kampanii: 

• Poranne rozmieszczenie armii francuskiej: Każda 

formacja francuska będąca na bivouacu (18.6) pod koniec 

tury głębokiej nocy 17 lub 18 dnia kampanii musi opuścić 

bivouac na początku następnej tury świtu. Gracz francuski 

(tylko on) musi następnie usunąć los aktywacyjny tej 

formacji z kubka. Podczas fazy planowania w turze świtu 

francuski gracz wybiera jeden z usuniętych losów 

aktywacyjnych i umieszcza go na polu tury o 6:00 am. 

Jeśli pozostaną jakieś losy, wtedy podczas fazy 

planowania w turze o godz. 5:00 am gracz wybierze 

spośród nich jeden, który spełnia wymagania, i umieści 

go w polu tury o 7:00 am i tak dalej, aż zostaną w ten 

sposób rozmieszczone wszystkie francuskie losy 

aktywacyjne. 

Na początku każdej tury francuski los aktywacyjny 

obecny na polu tej tury jest umieszczany w kubku wraz ze 

wszystkimi innymi losami dostępnymi wcześniej. 

Uwaga: Oznacza to, że w kubku nie będzie żadnych 

francuskich losów aktywacyjnych podczas świtu lub w 

turze o 5:00 am dla formacji, które poprzedniej nocy były 

na bivouacu. 

• W kubku należy umieścić los FORTUNES OF WAR w każdej 

turze każdego dnia kampanii za wyjątkiem tur 

wieczornych i głębokiej nocy. 

• Pruski los szefa sztabu PRUSSIAN GENERAL STAFF trafia do 

kubka na początku tury o godz. 10:00 am każdego dnia 

kampanii. 

• Francuski gracz może „zdobyć” swój los szefa sztabu 

MARSHAL BAZAINE za pomocą procedury „ducha walki” 

(patrz dalej). 

• Losy wydarzeń COMMAND EVENT: Na początku tury 

świtu każdego dnia kampanii, pula dostępnych losów do 

włożenia do kubka jest ograniczona. Podczas każdej tury 

gracze standardowo wybierają jeden los zaplanowanego 

wydarzenia i dodają do kubka losów, a pozostałe losy 

każdy gracz osobno dodaje zależnie od tury: 

o od świtu do 8:00 am = brak losowych wydarzeń 

o 9:00 am = +1 losowe wydarzenie do kubka. 

o 10:00 am = +2 losowe wydarzenia do kubka. 

o 11:00 am = +3 losowe wydarzenia do kubka. 

o 12:00 pm = +4 losowe wydarzenia do kubka. 

Począwszy od tury z godziny 1:00 pm obowiązują 

wszystkie standardowe zasady dot. losów wydarzeń. 

d. Karta scenariusza i wydarzenia dowództwa COMMAND 

EVENT: Na karcie scenariusza „Zwycięstwo na wyciągnięcie 

ręki” są trzy tory na wydarzenia dowództwa – dwa francuskie 

i jeden pruski. 

Francuskie wydarzenia dowództwa 

Przywództwo Bazaine’a 

Podczas gry gracz francuski może umieścić maksymalnie 

trzy losy wydarzenia dowództwa COMMAND EVENT na torze 

„przywództwa Bazaine’a” na karcie scenariusza. Jeśli na tym 

torze nie zostaną umieszczone żadne losy, a zostanie zagrany 

pruski los BAZAINE’S MALAISE, wtedy ten pruski los daje efekt 

automatycznie bez testu. W przeciwnym razie, jeśli na torze 

„przywództwa Bazaine’a” będzie jeden francuski los 

wydarzenia, wtedy pruski los zostanie anulowany i 

odrzucony, jeśli francuski gracz wyrzuci kostką wynik 1–3. 

Jeśli na torze będą dwa losy, pruski los zostanie anulowany 

przy rzucie 1–6, a jeśli będą trzy, wtedy pruski los zostanie 

anulowany przy rzucie 1–9. Rzut kostką (jeśli na torze jest co 

najmniej jeden los COMMAND EVENT) jest wykonywany 

dopiero po wyciągnięciu losu aktywacyjnego formacji, której 

dotyczy wydarzenie BAZAINE’S MALAISE. 

Francuski duch walki 

Podczas gry francuski gracz może umieścić maksymalnie 

trzy losy wydarzeń dowództwa COMMAND EVENT na torze 

„francuskiego ducha walki” na karcie scenariusza. Jeśli na 
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tym torze nie zostaną umieszczone żadne losy, wtedy gracz 

nie może wykonywać testu możliwości użycia losu 

francuskiego szefa sztabu MARSHAL BAZAINE. W przeciwnym 

razie, jeśli na torze „ducha walki” będzie jeden francuski los 

wydarzenia dowództwa i francuski gracz wyrzuci kostką 

wynik 1-2, wtedy w następnej turze gracz będzie mógł 

umieścić w kubku los marszałka Bazaine'a MARSHAL BAZAINE 

do wylosowania. Jeśli na torze „ducha walki” będą dwa losy 

wydarzenia dowództwa, wtedy do dodania losu marszałka 

Bazaine'a potrzebny jest wynik 1-4, a jeśli trzy losy – 

potrzebny jest wynik 1-6. Uwaga: Przy pomyślnym teście, 

francuski gracz będzie mógł dodać do kubka los szefa sztabu 

MARSHAL BAZAINE w następnej turze, a nie w bieżącej. 

Pruskie wydarzenia dowództwa 

Pruska agresywność 

Podczas gry gracz pruski może umieścić maksymalnie trzy 

losy wydarzeń dowodzenia COMMAND EVENT na pruskim 

torze „agresywności” na karcie scenariusza. Jeśli na tym torze 

nie zostaną umieszczone żadne losy, a Francuzi zagrają los 

PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS, wtedy daje on efekt 

automatycznie bez szansy anulowania go przez pruskiego 

gracza. W przeciwnym razie pruski gracz może spróbować 

go anulować: jeśli na torze „agresywności” będzie jeden 

pruski los wydarzenia dowodzenia, to zagrany przez 

Francuzów los zostanie anulowany jeśli pruski gracz wyrzuci 

kostką 1-3; jeśli na torze będą dwa losy dowodzenia, wtedy 

francuski los jest anulowany przy wyniku 1-6; a jeśli będą 

trzy losy, wtedy potrzebne jest wyrzucenie 1-9 przez 

pruskiego gracza. Jeśli po zagraniu PRUSSIAN AGGRESSIVE 

TACTICS francuski gracz wybierze jednostkę z pruskiej 1. 

Armii (generała Steinmetza: pruski VII Korpus, VIII Korpus 

lub 1. Dywizja Kawalerii), wtedy do rzutu na test anulowania 

losu należy dodać +2. Rzut na test może być wykonany 

dopiero po tym, jak francuski gracz wskaże pruską jednostkę 

będącą celem losu PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS. 

Pruskie posiłki 

Na początku scenariusza każda grupa pruskich posiłków jest 

umieszczana na wskazanym polu tury na planszy z mapą. 

Wejdą do gry we wskazanej turze zgodnie z procedurą 

wprowadzania posiłków. W czasie gry gracz pruski może 

umieścić łącznie do trzech pruskich losów wydarzeń 

dowodzenia COMMAND EVENT na torze pruskich posiłków na 

karcie scenariusza.  

Podczas fazy końca tury pruski gracz może rzucić kostką na 

pruski tor posiłków, aby spróbować przesunąć turę wejścia 

dla dowolnej grupy jednostek (tylko jednej), ale tylko wtedy, 

gdy na tym torze znajduje zagrany wcześniej przynajmniej 

jeden los wydarzenia dowództwa. Jeśli na torze znajduje się 

jeden pruski los wydarzenia dowództwa, wyznaczoną grupę 

można przesunąć o jedną turę wcześniej przy rzucie 1–2. Jeśli 

są dwa losy dowództwa, grupę można przesunąć o jedną turę 

wcześniej przy rzucie 1–5, a jeśli są trzy, grupa jednostek 

zostanie przesunięta przy rzucie 1–8. Przy udanym rzucie 

kostką, zamiast przesunięcia wejścia grupy od jedną turę, 

gracz może zmienić „Obszar wejścia” jednej wybranej grupy 

posiłków o jedną kategorię (patrz niżej, następny podpunkt). 

Ponadto, w wyniku przesunięcia tury wejścia grupy jednostek 

albo zmiany obszaru wejścia, istnieje ryzyko iż jednostki te 

będą zmęczone (również patrz niżej). 

e. Obszar wejścia pruskiej grupy posiłków: Każda grupa 

posiłków otrzymuje znacznik „miejsca przybycia”, który 

wskazuje numer heksu na mapie gry. Znacznik jest 

umieszczany pod jednostkami (aby francuski gracz go nie 

widział), tak aby wskazana na znaczniku lokacja została 

odsłonięta po ujawnieniu znacznika. Podczas podfazy 

wydarzenia pruskiego dowództwa i rozpatrywania pruskiego 

wydarzenia dot. posiłków, gracz pruski może wykonać rzut 

kostką, aby zmienić miejsce pojawienia się grupy posiłków 

na mapie o jedną kategorię (test ten wykonuje się zamiast 

testu zmiany tury przybycia posiłków), według poniżej listy: 

kat. 1:  droga na Verdun (0125) < - >  

droga na Puxieux (0128) 

kat. 2:  droga na Puxieux (0128) < - >  

droga na Thiaucourt (1429) 

kat. 3: droga na Thiaucourt (1429) < - >  

droga na Gorze (2529/2729) 

kat. 4: droga na Gorze (2529/2729) < - >  

droga na Ars (3729) 

Zmiana o jedną kategorię może być zmianą na miejsce 

znajdujące się na wschód albo na zachód od bieżącego 

miejsca przybycia grupy posiłków.  

PRZYKŁAD: Bieżące miejsce „droga na Puxieux (0128)” 

może zostać zmienione na wschód na „drogę na Verdun 

(0125)” albo na zachód na „drogę na Thiaucourt (1429)”. 

6. Dywizja Kawalerii nie może zmienić miejsca przybycia – 

musi wejść przez ustalone w scenariuszu heksy.  

f. Zmęczenie pruskich jednostek z powodu forsownego 

marszu. Jeśli pruski gracz zda test na torze wydarzeń 

dowództwa dot. pruskich posiłków, wprowadzając grupę 

posiłków wcześniej niż planowano lub zmieniając miejsce jej 

przybycia, istnieje ryzyko zmęczenia żołnierzy. 

Bezpośrednio przed przeniesieniem wybranych posiłków na 

mapę z grupy, która wchodzi wcześniej lub w innym miejscu 

niż pierwotnie zaplanowano, gracz rzuca 1k10 za każdą 

jednostkę nie będącą sztabem dowodzenia, należącą do tej 

grupy posiłków. Wynik należy rozpatrzeć następująco: 

wynik efekt 

1 Jednostka staje się osłabiona (zredukuj ją) 

2 Jednostka otrzymuje znacznik Disrupted 

3-4 Jednostka otrzymuje znacznik Shaken 

5+ Brak efektu 

Modyfikatory wyniku rzutu: Od wyniku rzutu kostką odejmij 

jeden za każdą liczbę zmienionych tur przybycia posiłków, z 

wyjątkiem pierwszej zmiany, natomiast w przypadku 

wybrania zmiany miejsca wejścia grupy posiłków – za każdą 

zmianę kategorii miejsca z wyjątkiem pierwszej zmiany. 

PRZYKŁAD: Jeśli grupa została przesunięta o jedną turę 

wcześniej, nie ma modyfikatora; jeśli grupa została 

przesunięta o dwie tury wcześniej, zastosuj „-1” do wyniku 

rzutu kością; jeśli została przesunięta o dwie tury i zmieniła 
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lokalizację o jedną kategorię, zastosuj „-1” do wyniku rzutu; 

jeśli została przesunięty o dwie tury i zmieniła lokalizację o 

dwie kategorie, zastosuj „–2” do wyniku rzutów kostką. 

Uwaga: Jednostki posiłków, które przybywają w pierwotnie 

wyznaczonej turze, nie muszą wykonywać testu zmęczenia z 

powodu forsownego marszu. 

WARUNKI ZWYCIĘSTWA 
O zwycięstwie i porażce w kampanii decydują przede 

wszystkim wyniki francuskiego gracza, choć Prusacy mają 

możliwość wygranej automatycznej. Ta kampania 

koncentruje się wokół stanu, położenia i żywotności 

francuskiej Armii Renu. Głównym aspektem jest zdolność 

francuskiego gracza do zapewnienia przetrwania armii. 

Cel na dany dzień – Daily Goal 

Na początku gry i na początku każdej kolejnej tury świtu 

francuski gracz musi potajemnie określić swój dzienny cel, 

potajemnie wybierając odpowiedni znacznik „Daily Goal”. 

Dzienny cel to jedyny sposób dla francuskiego gracza na 

zdobycie punktów zwycięstwa (PZ) w danym dniu. Na 

koniec każdego dnia (koniec tury głębokiej nocy) francuski 

gracz sumuje zdobyte PZ za dany dzień i zapisuje je na torze 

punktów zwycięstwa przy użyciu odpowiednich znaczników. 

W większości przypadków liczba zdobytych PZ zależy od 

stanu formacji mierzonego procentem należących do niej 

jednostek (wszystkich rodzajów oprócz sztabów), które są 

osłabione. Formacja może być: 

• Złamana = 75% lub więcej jednostek osłabionych; 

• Uszczuplona = 50% do 74% jednostek osłabionych; 

• Operatywna = 25% do 49% jednostek osłabionych; 

• Nienaruszona = mniej niż 25% jednostek osłabionych. 

W przypadku wydzielonych oddziałów piechoty określ stan 

każdej nadrzędnej jednostki poza mapą (a nie 

poszczególnych jednostek wydzielonych oddziałów, których 

wszystkie żetony wykazują zawsze osłabioną stronę): jeśli 

łącząc wydzielone oddziały na mapie nie dałoby się 

zbudować jednostki nadrzędnej z pełną siłą (świeżą), wtedy 

jest ona uważana za osłabioną. Oprócz stanu formacji, na PZ 

ma wpływ również rodzaj formacji: 

• Korpus Gwardii Cesarskiej = 150% PZ; 

• Dywizja Kawalerii, Rezerw. Artyleria Armii = 50% PZ 

Niektóre cele dzienne wymagają ucieczki jednostki poza 

mapę w wyznaczonym miejscu. Aby taka ucieczka została 

zaliczona, musi być wykonana przez jednostki wielkości 

brygady piechoty lub jednostki artylerii innej niż konna, które 

nie znajdują się na polu jednostek rozbitych. W przypadku 

Dywizji Kawalerii wszystkie jednostki kawalerii, które nie 

znajdują się na polu jednostek rozbitych, musiałby uciec z 

mapy. W przypadku Rezerwowej Artylerii Armii 

dotyczyłoby to obu jednostek składowych formacji. Cele 

dzienne i odpowiadające im punkty PZ są następujące: 

a. Ucieczka do Verdun na południe: Każda francuska 

formacja, która ucieknie przez heks z dowolną drogą lub 

obok niego, na południe od rzeki Orne na zachodnim krańcu 

mapy, zdobędzie PZ zależnie od stanu formacji: 

• Złamana = 1 PZ 

• Uszczuplona = 2 PZ 

• Operatywna = 3 PZ 

• Nienaruszona = 5 PZ 

b. Ucieczka do Verdun na północ: Każda francuska 

formacja, która ucieknie przez heks z drogą główną lub obok 

niego, na północ od rzeki Orne (heks 0109), zdobędzie PZ 

zależnie od stanu formacji: 

• Złamana = 0 PZ 

• Uszczuplona = 1 PZ 

• Operatywna = 2 PZ 

• Nienaruszona = 4 PZ 

c. Schronienie w Metz: Tej opcji nie można wybrać przed 17 

sierpnia. Każda formacja francuska, która ucieknie poza 

wschodnią krawędź mapy przez dowolny heks z dowolną 

drogą lub obok niego, zdobędzie PZ w zależności od stanu 

formacji: 

• Złamana = 1 PZ 

• Uszczuplona = 1 PZ 

• Operatywna = 2 PZ 

• Nienaruszona = 4 PZ 

d. Natarcie: W tej opcji francuski gracz zdobywa PZ na 

podstawie obrażeń zadanych armii pruskiej w bitwie, w 

następujący sposób: 

• Każda formacja pruska, która będzie „złamana” na koniec 

tego dnia = 4 PZ 

• Każda formacja pruska, która będzie „uszczuplona” na 

koniec tego dnia = 2 PZ 

Pruski Korpus Gwardii daje 150% PZ normalnej nagrody, a 

trzy pruskie Dywizje Kawalerii dają każda tylko 50% PZ. 

Pamiętaj, że nagrody te można zdobyć wielokrotnie za tę 

samą formację na koniec każdego innego dnia. 

e. Automatyczne zwycięstwo: Bez względu na wybrany cel 

na dany dzień, każda ze stron może natychmiast zakończyć 

grę w następujący sposób: 

• Gracz pruski wygrywa grę natychmiast po „złamaniu” lub 

„uszczupleniu” 4 lub więcej francuskich formacji. 

Francuska Gwardia Cesarska w tym przypadku liczy się 

jako 2 formacje, a francuskie Dywizje Kawalerii oraz 

Rezerwowej Artylerii Armii liczą się tylko jako 0,5 

formacji każda. 

• Gracz francuski wygrywa grę natychmiast po „złamaniu” 

lub „uszczupleniu” 4 lub więcej pruskich formacji. Pruska 

Gwardia w tym przypadku liczy się jako 2 formacje, a 

pruska Dywizja Kawalerii liczy się tylko jako 0,5 

formacji każda. 

Określenie zwycięstwa Francuzów: Po zakończeniu tury 

zmierzchu 18 sierpnia gracz francuski sumuje swoje 

zgromadzone PZ z każdego dnia gry. Zwycięstwo i przegraną 

określa się sprawdzając sumę PZ w poniższej tabeli: 

Suma PZ Wynik 

≥ 20 Strategiczne zwycięstwo Francuzów 

17-19 Zdecydowane zwycięstwo Francuzów 

14-16 Duże zwycięstwo Francuzów 

10-13 Małe zwycięstwo Francuzów 

7-9 Remis 

≤ 6 Zwycięstwo Prusaków 
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20.6 ZAPŁACIMY TAKĄ CENĘ JAKĄ 

TRZEBA BĘDZIE ZAPŁACIĆ 
(scenariusz kampanii) 

Historyczna kampania od 15 do 18 sierpnia 1870 r. 

Scenariusz symuluje kampanię rozpoczynającą się od próby 

ucieczki armii francuskiej z Metzu do bezpiecznego Verdun. 

Armie pruskie właśnie docierają do rzeki Mozeli i planują 

wykonać ruch okrążający na zachód i północ. Scenariusz 

może trwać do 74 tur, zaczynając od 8:00 am 15 sierpnia, a 

kończąc po turze o godzinie 9:00 pm w dniu 18 sierpnia. 

Uwaga: Scenariusz przedstawia sytuację dającą wiele 

różnych możliwości obu stronom. Został zaprojektowany, aby 

pozwolić graczom doświadczyć całej kampanii, poczynając 

od pierwszych francuskich ruchów mających na celu ucieczkę 

z Metzu. Wszystko może się zdarzyć, a zależnie od rozwoju 

sytuacji może dojść do nierównowagi. Pierwszego dnia gracz 

pruski nie ma wiele do zrobienia poza próbami udaremnienia 

francuskiego ataku. Sugerujemy, aby podczas tur z 15 

sierpnia gracz pruski ograniczył się do wykonania wydarzeń 

związanych z wyciąganiem losów i przyjął bardziej bierną 

postawę. Życzymy dobrej zabawy! 

USTAWIENIE POCZĄTKOWE 
a. Ucieczka Francuzów z Metzu: Na początku gry na mapie 

nie ma żadnych francuskich jednostek – należy przyjąć, że 

znajdują się poza mapą za murami obronnymi miasta Metz. 

Gracz francuski musi zaplanować wyjście z miasta i ustalić 

w jakiej kolejności, kiedy i gdzie jego jednostki mogą się 

przenieść na mapę. Przed rozpoczęciem gry francuski gracz 

musi potajemnie ustawić jednostki sztabów dowodzenia 

każdej ze swoich formacji w kolejności, w której chce, aby 

rozpoczęli swój marsz ulicami Metz i przejazdami przez most 

na Mozeli. Formacje można ewakuować w dowolnej 

kolejności, z jednym wyjątkiem: III Korpus musi być 

ostatnim w kolejce (walczył właśnie w bitwie pod Borny 14 

sierpnia). Aby zasymulować zdolność administratorów i 

kwatermistrzów do sprawnego przemieszczania jednostek 

przez zatkane ulice i mosty, francuski gracz musi wykonać 

test „ucieczki z Metzu” (poniżej) dla każdej formacji w 

kolejności, na początku fazy planowania każdej tury (tj. przed 

wybraniem zaplanowanego losu i przed umieszczeniem 

losów w kubku do losowania). Dozwolony jest tylko jeden 

taki test na turę gry, dla tylko jednej formacji i musi to być 

formacja zgodnie z ustawioną wcześniej kolejką opuszczania 

miasta (wyjątek – patrz: „formacja nieprzestrzegająca 

rozkazów” poniżej). Aby podjąć próbę ucieczki formacji, 

rzuć kostką i zastosuj wynik według poniższego zestawienia: 

• Jeśli żadna, jedna lub dwie formacje (w tym „Jednostki 

które się wyłamały” i „Formacja nieprzestrzegająca 

rozkazów” – patrz poniżej) już weszły na mapę, obecna 

formacja opuści Metz przy wyrzuceniu kostką 1–8; 

• Jeśli trzy lub cztery formacje z powodzeniem weszły na 

mapę, obecna formacja opuści Metz przy wyrzuceniu 

kostką 1–7; 

• Jeśli pięć lub więcej formacji pomyślnie już weszły na 

mapę, obecna formacja opuści Metz przy wyrzuceniu 

kostką 1–6; 

Formacja, która wykona udany rzut kostką (jednak patrz też 

poniżej), przybywa jako posiłki podczas bieżącej tury przez 

heks 5215. Pamiętaj, aby do kubka z losami dodać los 

aktywacyjny takiej formacji. 

b. Jednostki które się wyłamały: Jeśli podczas powyższego 

testu na kostce wypadła 1 albo 2, będzie to udany test, ale 

dodatkowo francuski gracz musi wybrać jedną dowolną 

dywizję piechoty (włącznie z należącą do niej artylerią, jeśli 

posiada) i przenieść ją na koniec kolejki wyjścia z Metz. 

Będzie musiała przejść test jako osobna formacja zgodnie z 

kolejnością. Jeśli jednak testowana była formacja mająca 

tylko kawalerię lub artylerię, wtedy należy pominąć całą tę 

procedurę i cała formacja wchodzi do gry standardowo. 

c. Formacja nieprzestrzegająca rozkazów: Marszałek 

Bazaine rozkazał, aby francuska armia używała tylko 

południowych dróg wyjścia z Metzu i zakazał używać 

północnych, aby przyspieszyć cały proces. Jednak francuski 

gracz raz na turę może zdecydować się „nie posłuchać 

rozkazu” (tak jak zrobił IV Korpus w rzeczywistości). 

Ogłasza swój zamiar zaraz po wykonaniu testu ucieczki 

(według pkt. a) i wybiera dowolną formację, która jeszcze nie 

weszła na mapę (niezależnie od jej miejsca w kolejce 

formacji mających opuścić Metz). Może wybrać III Korpus 

lub jednostki formacji, które się wyłamały, jak również tę, 

która przed chwilą zdała test ucieczki (francuski gracz może 

chcieć zobaczyć, czy formacja nie posłucha rozkazu i nie 

będzie czekać w kolejce). Gracz rzuca kostką – przy wyniku 

z zakresu 1-3 wybrana formacja może wejść na mapę przez 

jeden z północnych heksów (5202, 5206 albo 5210). Jeśli 

wypadła liczba „1”, wtedy dodatkowo zastosuj procedurę 

jednostek które się wyłamały z pkt. b. 

Po pomyślnym teście „nieprzestrzegania rozkazów” umieść 

los aktywacyjny formacji na polu kolejnej tury – wtedy 

będzie mogła wejść na mapę jako posiłki. 

PRZYKŁAD: Zaczęła się tura o godz. 10:00 am, trwa faza 

planowania i formacja zdała test „nieposłuchania rozkazu”. 

Wejdzie do gry w turze o godz. 11:00 am jako posiłki przez 

heksy 5202, 5206 lub 5210.  

POSIŁKI 

Armia pruska 
Przybywają w turze o godz. 11:00 am 15 sierpnia 

5. Dywizja Kawalerii – 5C 

13/5 + art. konna (a) + Rheinbaben ............ 1429 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny 5C  

Dodaj: do kubka los Prussian General Staff 
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Dodatkowe pruskie jednostki 15 sierpnia 

Podczas fazy planowania w każdej kolejnej turze 15 sierpnia 

(po tym jak francuski gracz zakończy test ucieczki z Metz), 

pruski gracz rzuca k10. Jeśli wypadnie 1-3, wtedy może w 

bieżącej turze wprowadzić jedną dodatkową jednostkę z 5. 

Dywizji Kawalerii przez heks 1429 jako posiłki. Jeśli w 

dywizji nie ma już takich jednostek, wtedy nie ma już 

dodatkowych posiłków. Jednostki, które nie wejdą na mapę 

do końca tury głębokiej nocy 15 sierpnia, wchodzą 

automatycznie w turze o świcie 16 sierpnia. 

Od 16 sierpnia wszystkie pruskie grupy posiłków wchodzą 

zgodnie z harmonogramem posiłków ze scenariusza 

„Zwycięstwo na wyciągnięcie ręki”, za wyjątkiem 5. Dywizji 

Kawalerii. 

ZASADY SPECJALNE 
a. Do gry używana jest karta scenariusza Zapłacimy taką cenę 

jaką trzeba będzie zapłacić.  

b. Losy na dzień 15 sierpnia: Scenariusz rozpoczyna się od 

wprowadzenia jednostek przez gracza francuskiego (tylko 

niego) na mapę zgodnie z procedurą „Ucieczka Francuzów z 

Metzu”. W kubku są umieszczane losy aktywacyjne dla 

jednostek, które pomyślnie uciekły z Metzu, po jednym losie 

zaplanowanego wydarzenia (pruski i francuski) oraz los 

wojennej zawieruchy (Fortunes of War). Podczas tury o godz. 

11:00 am do kubka z losami należy dodać również pruski los 

aktywacyjny 5. Dywizji Kawalerii (5C) i pruski los szefa 

sztabu (Prussian General Staff). Francuski los szefa sztabu 

(Marshall Bazaine) może zostać zdobyty przez francuskiego 

gracza poprzez proces dotyczący wydarzenia dowództwa 

„Francuski duch walki”.  

c. Losy wydarzeń. W turach od 8:00 am do 12:00 pm pula 

losów wydarzeń jest ograniczona. Podczas każdej tury gracze 

standardowo wybierają jeden los zaplanowanego wydarzenia 

i dodają do kubka losów, a pozostałe losy każdy gracz osobno 

dodaje zależnie od tury: 

o 8:00 am = brak losowych wydarzeń 

o 9:00 am = +1 losowy COMMAND EVENT do kubka. 

o 10:00 am = +2 losowe COMMAND EVENT do kubka. 

o 11:00 am = +3 losowe COMMAND EVENT do kubka. 

o 12:00 pm = +4 losowe COMMAND EVENT do kubka. 

Począwszy od tury z godziny 1:00 pm obowiązują wszystkie 

standardowe zasady dotyczące losów wydarzeń. 

d. Od pierwszej tury 16 sierpnia i w kolejnych dniach: 

Pierwszy pełny dzień kampanii przypada na 15 sierpnia i dla 

tego dnia stosuje się wcześniej opisane procedury. 

Począwszy od tury świtu 16 sierpnia, grę należy 

kontynuować dokładnie tak jak w scenariuszu „Zwycięstwo 

na wyciągnięcie ręki”, z dwoma wyjątkami: 

• Pruska 5. Dywizja Kawalerii nie jest rozstawiana wg 

„ustawienia początkowego” (jest już w grze); 

• Zignoruj francuskie posiłki (są już w grze). 

 

 

 

WARUNKI ZWYCIĘSTWA 
Warunki zwycięstwa w tym scenariuszu są identyczne jak w 

„Zwycięstwo na wyciągnięcie ręki”, ale z jednym dodatkiem: 

tylko w dniu 15 sierpnia gracz francuski otrzymuje 

dodatkowe punkty zwycięstwa za skuteczne zabezpieczenie 

linii odwrotu do Verdun, jeśli kontroluje dowolny z 

następujących heksów: 

• Mars-la-Tour oraz Jarny = 4 PZ 

• Mars-la-Tour albo Jarny = 3 PZ 

• Vionville oraz Doncourt = 2 PZ 

• Vionville albo Doncourt = 1 PZ 

To jedyny dzienny cel, który można wybrać na 15 sierpnia. 

Gracz otrzymuje tylko jeden zestaw PZ, największy spośród 

wyżej wymienionych. Począwszy od 16 sierpnia należy 

zastosować standardowy system punktacji za cel dzienny. 

20.7 Jednostki opcjonalne 
Można je dodać do scenariuszy kampanii w celu zmiany 

balansu rozgrywki gdy gra dwóch graczy o różnym poziomie 

umiejętności lub znajomości zasad gry. Stanowią również 

ciekawą alternatywę pozwalającą badać różne możliwe 

rozwiązania w grze. 

1) Pruski 1. Korpus 

Dodaj cały pruski I. Korpus jako posiłki w następujący 

sposób: 

Dzień kampanii: 18 sierpnia 

R godz. 9:00 pm 

I Korpus 

Wszystkie jednostki I Korpusu ........................ 2729 

Dodaj: do kubka los aktywacyjny I 

I Korpus jest częścią 1. Armii i dlatego jego dowódcą jest 

Steinmetz (zobacz 20.4e – tor „Pruska agresywność”). 

Dotyczą go wszystkie standardowe zasady dotyczące 

wprowadzania posiłków i grup posiłków. 

2) Francuski V Korpus 

Ta formacja może wejść do gry podczas dowolnej tury, 

począwszy do tury o godz. 8:00 am w dniu 16 sierpnia. Zanim 

rozpocznie się gra, gracz francuski powinien w tajemnicy 

przed przeciwnikiem zapisać na kartce papieru nr heksu 

przybycia tych jednostek: 0109, 0125 albo 0128. Podczas 

fazy planowania w każdej turze francuski gracz może rzucić 

kostką: wynik 0 oznacza, że V Korpus może wejść przez 

zaplanowany heks. Jeśli jednak w odległości 4, 5 lub 6 

heksów od owego heksu wejściowego będzie znajdować się 

pruska jednostka, wtedy Francuzi muszą poczekać z 

wejściem do następnej tury. Jeśli pruska jednostka będzie o 3 

lub mniej heksów, opóźnienie wyniesie dwie tury (jest to 

symulacja działania pruskich zwiadowców opóźniających 

marsz wroga). Wchodzące jednostki nie mogą zmienić heksu 

przybycia ani używać standardowych zasad dot. posiłków. 
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KOMENTARZ AUTORA 
ORAZ HISTORIA KAMPANII W 1870 ROKU 

„Ruszajcie do Verdun najszybciej 

jak to możliwe. Armia w żadnym 

razie nie może teraz ryzykować.” 

– ostatni rozkaz Napoleona III dla 

marszałka Bazaine’a 

Rankiem 16 sierpnia 1870 r. na 

jednym z główniejszych węzłów 

komunikacyjnych przy 

Gravelotte, nieopodal kompleksu 

twierdz miasta Metz, Napoleon III (cesarz II Cesarstwa 

Francuskiego) niechętnie przekazał dowodzenie nad Armią 

Renu marszałkowi Francoisowi Achille Bazaine’owi. Armia 

Renu, ostatnia nietknięta armia polowa i ostatnia nadzieja 

Francji po zaledwie dwóch tygodniach od wybuchu wojny 

francusko-pruskiej, wycofywała się, aby zająć pozycje 

obronne przy twierdzy Metz. Pruskie 1. i 2. Armia ruszyły 

naprzód, depcząc po piętach wycofujących się Francuzów. 

Zła pogoda i bezład postępującej kawalerii pozwoliły jednak 

armii francuskiej uwolnić się od pościgu. Helmuth von 

Moltke, szef pruskiego sztabu generalnego, polecił swoim 

armiom, aby obeszły twierdzę od południa, przekroczyły 

rzekę Mozelę i próbowały zaskoczyć Francuzów na flance. 

Była tu jednak jedna zasadnicza niewiadoma – gdzie są 

Francuzi? W ten sposób powstała dwudniowa kampania, w 

której stoczono jedne z najbardziej niezwykłych bitew w 

historii wojskowości – bitwy pod Mars-La-Tour i Gravelotte-

St. Privat. Obie razem przyniosły ponad 60.000 ofiar, po 

równo na każdą armię. Były ważne nie tylko dla wyniku 

wojny francusko-pruskiej, ale i dla historii Europy. 

Jak zauważył Otto von Bismarck w Wersalu w styczniu 1871 

roku: „Nie ulega wątpliwości, że o wyniku wojny - a zarazem 

o przyszłości Europy - zadecydowano pod Mars-la-Tour w 

dniu 16 sierpnia 1870 r.” Patrząc z perspektywy czasu, obie 

bitwy okazały się niezwykle ważnymi wydarzeniami, zaś ta, 

która rozegrała się na obszarach między wioskami Gravelotte 

oraz St. Privat  przypieczętowała los Cesarstwa 

Francuskiego, zamykając Armię Renu w jej grobie za murami 

miasta Metz. Obie przegrane miały bezpośredni wpływ na 

powstanie nowej Rzeszy Niemieckiej. 

Były to dwie ważne bitwy stoczone w wojnie, która 

ukształtowała Europę i świat, a mimo to wydaje się, że nie 

przyciągają uwagi producentów gier ani nie wzbudzają 

entuzjazmu wśród społeczności graczy. Oprócz oczywistego 

historycznego znaczenia konfliktu, większość bitew w tej 

wojnie była zacięta i brutalna, zaś więcej strat ponieśli 

Prusacy. Często jednak panuje powszechne błędne 

przekonanie, że wszystkie starcia prusko-francuskie były 

niejako oddane walkowerem przez Francuzów.  Na wyższym 

poziomie strategicznym być może to jest prawda. Armia 

pruska w tym czasie była sprawną maszyną wojenną,  dobrze 

przygotowaną, dobrze prowadzoną i pewną siebie po 

odniesieniu zdecydowanego zwycięstwa nad Austriakami w 

1866 roku. 

Helmuth von Moltke, szef pruskiego sztabu 

generalnego, był znakomitym strategiem i 

posiadał sztab świetnych specjalistów. Już od 

początku wojny Moltke przejął inicjatywę i 

wymanewrował powolnego i nieodpowiednio 

przygotowanego francuskiego cesarza 

Napoleona III oraz jego „laissez-faire” generałów. Francuska 

armia z 1870 roku żyła w cieniu swojej dawnej świetności, a 

jej elitarna reputacja na świecie wciąż wydawała się 

niezachwiana (szczególnie w USA). Jednak realistycznie 

rzecz biorąc, aura wielkiej francuskiej siły militarnej i 

przewagi na poziomie dowódczym była jedynie fasadą. To 

prawda, że patrząc tylko z perspektywy strategicznej, siły w 

wojnie francusko-pruskiej mogą wyglądać na nierówne. 

Większość gier wojennych, które zostały opublikowane o tej 

wojnie, ukazały ją właśnie z tej perspektywy – w skali, w 

której gra rzeczywiście jest niezrównoważona na korzyść 

Prus i ich niemieckich sojuszników. 

Jednak po bliższym przyjrzeniu się bitwom, które stoczyły się 

podczas tych kampanii, widzimy o wiele ciekawszą historię. 

W większości bitew Prusacy ponieśli więcej ofiar niż 

Francuzi. Jednym z głównych tego powodów był fakt, że 

Prusacy byli stroną atakującą, lecz nie to było decydujące. W 

rzeczywistości francuski żołnierz był bowiem dobrze 

przygotowany do walki ze swoim pruskim odpowiednikiem, 

a niedostatki w postaci słabych generałów i niskiego morale 

były z nadwyżką rekompensowane jego przewagą w innych, 

równie ważnych obszarach. Gdyby francuscy przywódcy 

wykazali się większą wyobraźnią, oportunizmem i duchem 

ofensywnym, wyniki bitew mogły być całkowicie odmienne 

– Francja mogła odnieść wielkie zwycięstwo, zmieniając 

przebieg wojny i być może historię Europy. 

Tak więc jeden z najciekawszych aspektów wojny francusko-

pruskiej znajduje się na poziomie taktycznym i tutaj mamy 

wyrównaną, interesującą i dynamiczną walkę. Przyczyną 

bardziej zrównoważonego podziału sił jest fascynująca nowa 

technologia wojskowa, którą posiadały obie strony. Ich armie 

przodowały w różnych pionierskich rozwiązaniach w 

uzbrojeniu oraz taktyce wojennej i właśnie ten 

technologiczno-przywódczy pojedynek - „starcie broni” - 

tworzy ciekawą sytuację i wyzwanie dla graczy. 

Nadrzędnym motywem gry jest próba oddania ówczesnej 

chmury przygnębienia i defetyzmu, która spowiła 

francuską armię. W grze jest to odzwierciedlone w postaci 

niższych wartości spójności taktycznej u francuskich 

żołnierzy oraz dzięki użyciu pruskiego losu „niepewność 

Bazaine’a” BAZAINE’S MALAISE, który może zablokować 

aktywację całego francuskiego korpusu. Ponadto 

nieregularność Bazaine’a jest oddana poprzez sposób 

rozgrywania francuskiego losu szefa sztabu: MARSHAL 

BAZAINE. Z drugiej strony Francuzi mogą zdobyć 

przewagę dzięki swojej broni strzeleckiej. Po stronie 

pruskiej ukazana jest ich przewaga w artylerii i 

zdolnościach przywódczych ich generałów, a jako 

słabości – mniejsza efektywność ich karabinów i niepokój 

towarzyszący pruskim żołnierzom. 
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Francuska piechota była wyposażona w karabin Chassepot, 

broń tak zaawansowaną w stosunku do jej pruskiego 

odpowiednika – iglicówki Dreyse, że sam ten fakt w 

połączeniu z odpowiednim wykorzystaniem tej broni 

powinny zapewnić Francuzom wygranie wojny. Chassepot 

dwukrotnie przewyższył pruską broń palną zasięgiem i miał 

większą szybkostrzelność. Tak duży zasięg pozwolił 

francuskim pułkom obsypywać Prusaków gradem kul z 

daleka, bez ryzyka otrzymania ostrzału zwrotnego. 

 

Prusacy musieli przejść przez niezwykle niebezpieczną strefę 

skutecznego rażenia Chassepota (ang. Beaten Zone można tu 

tłumaczyć w taki sposób – przyp. tłum.) zanim mogli 

rozpocząć ostrzał ze swoich iglicówek. Najczęściej byli 

zmuszeni czołgać się, aby spróbować przetrwać, bez 

możliwości odpowiedzenia Francuzom. Kiedy francuscy 

żołnierze zostali rozmieszczeni w wybranych przez siebie 

„znakomitych pozycjach” (posición magnifique), atak był dla 

Prusaków ogromnym ryzykiem i nie odbywał się bez 

ponoszenia bardzo dużych strat. 

W grze francuskie jednostki piechoty mają nie tylko 

lepsze wartości zasięgu broni niż ich pruskie 

odpowiedniki, ale zapewniają również korzystne 

przesunięcie o jedną kolumnę w tabeli wyników walki 

ogniowej. Te bonusy odzwierciedlają większy efektywny 

zasięg Chassepota i jego wyższą szybkostrzelność w 

porównaniu do pruskiej iglicówki. Francuski gracz 

posiada losy BEATEN ZONE, dzięki którym jego piechota 

może strzelać niejako poza kolejnością. Ma również 

dostępny los MOULIN A CAFÉ („młynek do kawy”), 

dzięki któremu może zasypać wroga gradem kul. 

Minusem tej taktyki, o czym Francuzi nieustannie 

„zapominali”, było to, że była to statyczna metoda walki, a 

małe pruskie oddziały, wykorzystując odpowiednie 

manewrowanie, mogły zdobyć przewagę. Gdyby francuscy 

dowódcy mieli trochę więcej wyobraźni i we właściwym 

czasie pozwolili swoim żołnierzom wykorzystywać taktykę 

„Élan!” (czyli „Naprzód!” – była to słynna „Furia Francese”), 

by nacierać na pruskie kolumny, wtedy historia tych bitew 

mogła być całkowicie odmienna. 

 

Kolejnym cudem techniki i zarazem prawdziwą tajną bronią 

w tamtych czasach była francuska mitralieza - Mitrailleuse. 

Był to pierwszy w historii masowo wykorzystany w walce 

karabin maszynowy. Rozwój tej broni był trzymany w tak 

ścisłej tajemnicy, że nawet większość armii francuskiej nie 

wiedziała o jej istnieniu. Był to ręcznie obracany korbowy 

mechanizm z wieloma lufami osadzony na podwoziu 

kołowym (przez francuskich żołnierzy był czule nazywany 

„młynkiem do kawy” – moulin a café). Jego efektywny zasięg 

wynosił 1500 jardów (1365 metrów) i wyrzucał aż 100 do 200 

pocisków na minutę. Ponieważ działa te posiadały podwozie 

artyleryjskie i były obsadzane specjalnie wyszkolonymi 

artylerzystami, z natury rzeczy zdecydowano się ustawiać je 

razem z bateriami artyleryjskimi. Z perspektywy czasu 

okazało się, że był to ogromny błąd, ponieważ ustawione 

bardziej z tyłu z artylerią dalekiego zasięgu baterie 

Mitrailleuse stały się głównymi celami artylerii pruskiej i nie 

miały możliwości skutecznie reagować ostrzałem 

kontrbateryjnym. 

Kiedy jednak była wykorzystywana skutecznie, Mitrailleuse 

powodowała ogromne straty i demoralizowała każdego 

pruskiego żołnierza, który znalazł się pod jej ostrzałem. 

Prusacy mieli powiedzenie, iż żaden żołnierz nigdy nie został 

ranny w wyniku ostrzału z Mitrailleuse – ponieważ jeśli już 

cię trafiła, byłeś martwy! 

Żetony baterii „Mitrailleuse” są rozmieszczane na mapie 

razem z francuskimi bateriami dywizji artylerii. Owe 

starodawne karabiny maszynowe prowadzą ostrzał 

oddzielnie od macierzystej jednostki artyleryjskiej i mają 

takie same korzyści w walce ogniowej, jak francuska 

piechota. Niestety, ich obowiązkowe rozmieszczenie na 

pozycjach artyleryjskich generalnie uniemożliwia użycie 

ich na linii frontu, gdzie byłyby dużo bardziej skuteczne. 

Po drugiej stronie pola bitwy Prusacy mieli jedną bardzo 

znaczącą przewagę technologiczną, taką, która właściwie 

przypieczętowywała wynik wielu starć. Była to stalowa 

armata Kruppa ładowana odtylcowo – broń, która całkowicie 

przewyższyła francuską armatę ładowaną bezpośrednio do 

wylotu lufy. Miała większą szybkostrzelność, większy zasięg 

i większą siłę niszczącą niż działa francuskie (ze względu na 
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pociski z zapalnikiem udarowym). Równie ważne jest to, że 

działa te były obsługiwane przez dobrze wyszkolone i bardzo 

agresywne załogi artylerii – właściwie to one mogły 

prowadzić dywizje piechoty do bitwy! Te przewagi w 

połączeniu z odważną, elastyczną taktyką, pozwoliły pruskiej 

artylerii panować na polu walki i dawały pruskiej piechocie, 

przygwożdżonej francuskim ostrzałem karabinowym, szansę 

dotarcia do wroga i związania go w walce. 

Pruska artyleria była głównym elementem pruskiego 

schematu organizacyjnego Ordre de Bataille jednostek i 

przechylała szalę zwycięstwa na pruską stronę w 

niejednej wyrównanej bitwie, na przykład pod Mars-la-

Tour. Pruskie jednostki artyleryjskie otrzymują nie tylko 

korzystne przesunięcie kolumny w tabeli wyników walki, 

bowiem dostępne są również losy KRUPP’S GUNS, które 

umożliwiają ostrzał artyleryjski poza kolejnością faz, a 

nawet szarże artyleryjskie (w historii miały miejsce raz na 

jakiś czas). 

Inną ważną przewagą Prusaków – choć już nie w 

materialnym sprzęcie – było wyszkolenie, inicjatywa i 

ogólnie znakomita jakość przywództwa ich korpusu 

oficerskiego. W porównaniu z armią francuską, w której 

oficerowie byli często mianowani ze względów politycznych 

i wykazywali minimalną inicjatywę i wyobraźnię, żołnierze 

pruscy byli znacznie lepiej dowodzeni przez swoich 

oficerów. To przywództwo i wytrwałość wyzwoliły w 

Prusakach siłę do przezwyciężenia materialnych 

niedogodności w walce piechoty. 

Pułkownik Leo Caprivi (dowódca sztabu X Korpusu) i 

jego niesamowite osiągnięcia w Mars-la-Tour są 

dowodem pruskiej przewagi na poziomie przywódczym 

oraz pokazują jak efektywne były działania 

podejmowanie samodzielnie z inicjatyw pruskiego 

korpusu oficerskiego. Ma to swoje odzwierciedlenie w 

grze w postaci losu pruskiego szefa sztabu „Prussian 

General Staff”. Pozwala on pruskiemu graczowi wybrać 

dowolną dywizję w dowolnym momencie, aby w pełni ją 

aktywować, nawet jeśli już wcześniej była aktywowana 

podczas tury. Dzięki temu gracz może natychmiast 

wykorzystać okazję gdy tylko się pojawi. 

Maszerujące pruskie jednostki zajmowały znacznie więcej 

ziemi niż Francuzi, ponieważ ich oficerowie nieustannie 

popychali ich do przodu. Przykładowo 15 sierpnia dywizja z 

rekordowym dystansem wśród francuskich jednostek 

pokonała 12 mil (niecałe 20 km) przez cały dzień. 

Następnego dnia kilka pruskich dywizji pokonało 28 mil (45 

km) w 10 godzin, a następnie brali jeszcze udział w bitwie! 

Pruscy oficerowie prowadzili swoich ludzi agresywnie, 

często maszerowali w kierunku dźwięku strzelających dział i 

byli poinstruowani, że mają wolną rękę i mogą wykazywać 

się inicjatywą według własnego uznania. Przy ogólnie 

statycznej metodzie walki Francuzów, lepsza taktyka pruska 

realizowana na poziomie małych oddziałów 

(„Auftragstaktik”) pozwalała im infiltrować i oskrzydlać 

francuskie bastiony. 

Pruskie jednostki poruszają się szybciej taktycznie a 

zarazem strategicznie, a także mają inne zalety z powodu 

niezależnej aktywacji. Na przykład los wydarzenia 

AUFTRAGSTAKTIK pozwala pruskiemu graczowi wybrać 

dowolną pruską jednostkę piechoty na dowolnym heksie 

- niezależnie od przynależności organizacyjnej - w celu 

skoordynowania i natychmiastowego przesunięcia do 

połowy ich limitu ruchu oraz przeprowadzenia walki 

szturmowej z korzystnym przesunięciem o dwie kolumny 

w tabeli walki. Wydarzenie to umożliwia pruskiemu 

graczowi wywierać ciągłą presję na Francuzach. 

Wszystkie te różnice w taktyce, sile ognia, jakości generałów 

i ruchliwości tworzą intrygującą sytuację na planszy. 

Zapewniają każdemu graczowi łamigłówki do rozwiązania, 

przeszkody do pokonania i szanse do wykorzystania. 

Przyczyniają się do powstania chwalebnych historii o 

odwadze i tchórzostwie – o generałach genialnych i 

strachliwych. Moim celem przy projektowaniu gry At Any 

Cost: Metz 1870 było nie tylko uchwycenie wielkości epoki, 

ale także podkreślenie kluczowych decyzji taktycznych i 

operacyjnych, które należy podjąć na polu bitwy. Jak gracze 

rozmieszczają swoje jednostki, jak każda ze stron 

wykorzystuje w grze swoje przewagi, jak minimalizuje swoje 

wady, kiedy atakować, kiedy się bronić i kiedy poprosić 

swoje jednostki o dodatkowy wysiłek – wszystkie ważne i 

bolesne decyzje, które muszą podjąć gracze. Reagowanie na 

rozwijającą się sytuację i dowodzenie „w locie” to kluczowe 

elementy gry. Decyzje podejmowane przez graczy są również 

kształtowane w kontekście epoki. Wszystkie ważne taktyki, 

broń i osobowości na polu bitwy w wojnie francusko-pruskiej 

prowadzą grę za pomocą systemu losowania żetonów „chit-

pull” o nazwie Blind Swords; jest to uproszczona, ale 

kompleksowa metoda uchwycenia krytycznych aspektów 

fascynującej ery wojen. Gracze nieustannie będą czuć 

potrzebę wykorzystania każdego losu w maksymalnym 

stopniu. 

BITWA O MARS LA TOUR 

„Tragedia polega na tym, że obsesyjnie unikając porażki, nie 

dostrzegał zwycięstwa dostępnego na wyciągniecie ręki.” 

– David Ascoli, autor książki A Day of Battle, w odniesieniu 

do francuskiego marszałka Bazaine’a 

Francuska armia latem 1870 roku po pierwszej serii starć była 

już w pełnym odwrocie. Znaczna jej część została pokonana 

w bitwie pod Spicherenem przez jednostki  pruskiej 1. i 2. 

Armii i następnie przegoniona w dosyć nieregularny sposób 

do miasta-twierdzy Metzu. Bez możliwości jakiegokolwiek 

wsparcia, francuska armia przylgnęła do twierdzy i 

wyczekiwała na następny kierunek działań. Napoleon III, 

zmuszony do powrotu do Paryża, aby zażegnać kryzys 

polityczny, przekazał dowodzenie nad Armią Renu 

marszałkowi Achille’owi Bazaine’owi. Nie był to jego 

ulubiony generał, zaś Bazaine przyjął ten obowiązek 

niechętnie. Ostatnie rozkazy jakie Bazaine otrzymał od 

Napoleona III, nieco sprzeczne, brzmiały: chroń armię za 

wszelką cenę i doprowadź ją nietkniętą do Verdun i Chalons, 

gdzie połączy się z pozostałymi i razem utworzą nową armię. 
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Te różnorodne i rozbieżne cele znajdują odzwierciedlenie 

w mechanice „dziennego celu” Daily Goal w dwóch 

scenariuszach kampanii. Francuski gracz musi codziennie 

wybierać cel na dany dzień: próba otworzenia drogi 

odwrotu do Verdun, zdobycie kluczowych miast i heksów 

przy krawędzi mapy, wycofanie się do kompleksu twierdz 

aby chronić integralność armii albo może wyjście przeciw 

Prusakom na pole, aby po prostu się z nimi rozprawić. We 

wszystkich przypadkach musi to zrobić bez ponoszenia 

dużych strat. 

Wszelkie wahanie i brak jednoznacznych decyzji Bazaine’a 

natychmiast odbijały się na francuskiej armii. Rozkazy, jakie 

wydał nocą 14 sierpnia, były niezdecydowane i ograniczyły 

się jedynie do sugestii odnośnie dalszego postępowania. W 

takich okolicznościach następnego dnia jednostki niepewnie 

zaczęły opuszczać Metz i natychmiast powstał chaos i korek 

z powodu uchodźców, bagażowych i nieprawidłowego 

zarządzania ruchem w mieście i przy wyjściach przez mosty. 

Marszałek Bazaine to z 

pewnością złożona postać, 

człowiek o wielkich 

talentach i francuski 

bohater wojenny. Podczas 

tej kampanii jednak nie 

spisał się dobrze i na wiele 

sposobów przypomina 

generała Unii George'a 

McClellana z wojny 

secesyjnej. W grze istnieje 

wiele mechanizmów, 

które pozwalają oddać 

dziwne i niespójne 

działania Bazaine’a. Na przykład francuski gracz 

wprawdzie ma dostępny los szefa sztabu MARSHAL 

BAZAINE, jednak w wielu scenariuszach wpierw musi go 

„zarobić”, a nawet po jego wyciągnięciu jest zmuszony 

natychmiast go użyć (podczas gdy pruski los szefa sztabu 

gracz pruski może zatrzymać do wykorzystania na 

najbardziej korzystny moment). Gracz francuski ma 

możliwość przekierowania dobranych losów wydarzeń 

dowództwa COMMAND EVENT na pola „Przywództwa 

Bazaine’a” lub „Francuskiego ducha walki” na karcie 

scenariusza. W ten sposób zyskuje szansę, aby marszałek 

Bazaine wziął się w garść i przejął prawdziwe 

dowodzenie na armią (choćby przez jedną turę) poprzez 

anulowanie zagranego przez pruskiego gracza losu 

„niepewności Bazaine’a” BAZAINE’S MALAISE albo 

poprzez umożliwienie wprowadzenia do gry losu szefa 

sztabu  MARSHAL BAZAINE w następnej turze. Tak więc 

francuski gracz nie jest całkowicie uzależniony od 

historycznych poczynań Francuzów - jeśli gra umiejętnie 

i planuje z wyprzedzeniem (oraz ma trochę szczęścia), 

może sprawić, że armia ruszy szybciej i bardziej 

efektywnie. 

Wychodzenie z Metzu było przeprowadzone w tak 

niewłaściwy sposób, że Korpusy III i IV musiały przenieść 

się poza drogi lub skierować na bardziej północną trasę. 

Wycofywanie się armii było powolne: pierwszego dnia 

najszybsza dywizja pokonała zaledwie 12 mil (20 km). Wiele 

formacji stało w miejscu w oczekiwaniu na możliwość 

wymarszu, wypoczywała lub była celowo opóźniona, tak aby 

połączyć się z mniejszymi oddziałami, które pozostały w tyle 

w chaosie panującym przy drogach wyjściowych w Metz. 

W międzyczasie pruskie 1. i 2. Armia napływały z południa, 

ze Spicherenu, i desperacko poszukiwały głównych sił armii 

francuskiej. Mimo iż ostatecznie zlokalizowały je w 

okolicach Metzu, nie byli całkowicie pewni odnośnie 

zamierzeń Francuzów. Czy pozostaną na miejscu i będą 

walczyć, czy też zrobią odwrót w kierunku Verdun? Moltke 

doszedł do wniosku, że zamierzają się wycofać, i przeniósł 

większość swojego korpusu na południe od Metzu, by 

przekroczyć rzekę Mozelę i spróbować oskrzydlić francuską 

armię. 

Wkrótce po świcie gorącego poranka w dniu 16 sierpnia 

jedna ze zwiadowczych formacji kawalerii, 5. Dywizja 

Kawalerii dowodzona przez Rheinbabena, napotkała w 

okolicach Vionville kawalerię francuską. Prusacy 

początkowo założyli, że Francuzi są jedynie tylną strażą 

wycofującej się Armii Renu. Kiedy jednak na miejscu 

pojawił się szef sztabu X Korpusu, pułkownik Leo Caprivi, 

szybko i trafnie ocenił sytuację - żołnierze ci byli w 

rzeczywistości awangardą francuskiej armii! Pojedyncza 

dywizja pruskiej kawalerii znajdowała się teraz naprzeciw 

szpicy francuskiego juggernauta liczącego 150.000 żołnierzy. 

Rheinbaben wahał się zrobić cokolwiek poza 

obserwowaniem i raportowaniem, ale Caprivi zmusił go do 

działania. 

Pruski żeton losu szefa sztabu „Prussian General Staff” 

jest znacznie bardziej elastyczny niż jego francuski 

odpowiednik. Jest dostępny prawie w każdej turze i 

można go zagrać natychmiast po wylosowaniu lub 

zachować na później, zależnie jak gracz pruski uzna za 

stosowne. Daje to Prusakom dużą przewagę jeśli chodzi 

o reagowanie na zmieniającą się sytuację na polu bitwy. 

Około godziny 9:00 cztery pruskie baterie artylerii konnej 

rozpoczęły bitwę o Mars-la-Tour, przeprowadzając 

skuteczne bombardowanie na francuską kawalerię,  która nie 

skończyła jeszcze śniadania – kule spadały na stoły okryte 

białymi obrusami i zastawione piękną porcelaną! 

Scenariusze „Dzień bitwy” i „Zwycięstwo na 

wyciągnięcie ręki” mają specjalną zasadę w rodzaju 

„niespodzianki po pierwszej turze”, która odzwierciedla 

skutki nagłego bombardowania od pruskiej artylerii na 

nieświadomą francuską kawalerię podczas śniadania. 

II Korpus generała Frossarda został zaalarmowany ostrzałem 

armat i zaczął rozmieszczać jednostki z obozowisk wokół 

Rezonville. Chociaż nieświadomi tego, z czym musieli się 

zmierzyć (ponieważ poprzedniej nocy nie wysłali żadnych 

pikiet), brygady piechoty zajęły Flavigny i Vionville, podczas 

gdy inne jednostki zostały skierowane na południe, aby 

bronić dróg prowadzących do Gorze. Tymczasem ze strony 

Gorza pospiesznie nadciągały pierwsze elementy pruskiego 
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III Korpusu. Kierowana przez własne baterie artyleryjskie, w 

typowo pruski sposób, 5. Dywizja Piechoty Stuelpnagela 

zaangażowała w walce główne siły francuskiego II Korpusu 

na wysokości poniżej Rezonville. 

Bazaine, mając absolutną obsesję na punkcie utrzymania linii 

komunikacyjnej z Metzem na wschodzie, uznał, że atak 

pruskiej piechoty musi być próbą przecięcia tej linii. Prusacy 

nie posiadali takiej możliwości, ale Bazaine w paranoiczny 

sposób był całkowicie przekonany, że wróg chciał wpaść w 

dziurę między francuską armią a Metzem. Ta obsesja stała się 

głównym motorem decyzji Bazaine'a w całej bitwie. Przez 

nią nie potrafił dostrzec „zwycięstwa, które było na 

wyciągnięcie ręki”. 

W scenariuszach obejmujących walki pod Mars-la-Tour 

ogólna bezczynność francuskiej armii jest symulowana 

poprzez stopniowe wprowadzanie losów aktywacyjnych 

kolejno tylko dla pojedynczych korpusów. Francuzi 

zaczynają powoli jak wielki niedźwiedź budzący się ze 

snu. Kolejność wprowadzania losów aktywacyjnych jest 

kluczową decyzją dla francuskiego gracza i ma 

bezpośredni wpływ na przyjęty przez niego ogólny 

sposób działania. 

VI Korpus Canroberta, rozmieszczony na północ od II 

Korpusu, nie był tego świadomy i nawet się nie poruszył. 

Gwardia Cesarska i Rezerwowa Artyleria znajdowały się 

daleko na wschodzie wokół Gravelotte, podczas gdy Korpusy 

III i IV utknęły na północ od tych miejsc, zniechęcone 

korkami ulicznymi poprzedniej nocy. Żołnierze 5. Dywizji 

Piechoty zbliżali się do francuskiego II Korpusu wzdłuż linii 

na południe od Rezonville. Co ważniejsze, pruska artyleria 

dywizyjna zaczęła atakować Francuzów z samej linii frontu, 

co było tak śmiałym posunięciem, że sam Canrobert określił 

ją jako „harcowniczą”. 

Po krótkiej chwili pruska 6. Dywizja Kawalerii wyłoniła się 

z południa i podjechała na lewą flankę jednostek 

Stuelpnagela, ale szybko została ostrzelana przez francuską 

artylerię i karabiny Chassepot. Pruska piechota, mimo iż 

znacznie mniej liczna od sił wroga, kontynuowała zuchwały 

atak przeciwko francuskim pozycjom i poniosła ogromne 

straty. 

Wtedy był właściwy moment, by Francuzi przeprowadzili 

kontratak – jednak nic takiego się nie wydadzyło. Bazaine 

zrezygnował z inicjatywy, przenosząc jeszcze więcej 

jednostek na swoje lewe skrzydło, co było nadmierną reakcją 

na nieistniejące zagrożenie dla jego łączności z Metzem. 

Jednym ze sposobów, w jaki pruski gracz może wygrać w 

bitwie o Mars-la-Tour, jest przejęcie miasta Gravelotte na 

drodze powrotnej do Metzu. Jest to pozycja zapalna dla 

Francuzów – jeśli pruska jednostka znajdzie się od niej w 

odległości choćby strzału karabinowego, wyzwoli 

masową panikę we francuskich szeregach i polowych 

sztabach dowodzenia. W ten abstrakcyjny sposób w grze 

ukazana została obsesja Bazaine na punkcie miasta Metz. 

Gdy na wschodnim krańcu pola bitwy toczyły się walki, 3 km  

na zachód mozolnie maszerująca pruska 6. Dywizja Piechoty 

dowodzona przez Buddenbrocka, wraz z bateriami artylerii z 

III Korpusu, dotarła o 9:45 na południe od wioski Tronville. 

Początkowo ta kolumna żołnierzy zmierzała w kierunku 

Mars-la-Tour, ale generał Alvensleben, dowódca III 

Korpusu, usłyszał odgłosy bitwy toczącej się wokół 

Rezonville i (tak jak często postępowali wszyscy dobrzy 

pruscy dowódcy) natychmiast skierował się w tę stronę. Do 

godziny 11:00 Prusacy utworzyli solidny, aczkolwiek 

niezwykle cienki kordon armatni ostrzeliwujący Francuzów 

z pozycji ciągnącej się od lasów Bois de Tronville pod 

Vionville do gęstych Bois des Ognons – utworzyli front o 

długości około 6,5 km! Pruska piechota walczyła na całej 

długości linii frontu pod osłoną ciężko pracujących dział 

Kruppa. Jeden batalion przeprawił się do wioski Flavigny, ale 

został zniszczony przez zabójcze francuskie Chassepoty – 

Prusacy łącznie stracili 600 ludzi, w tym wszystkich swoich 

oficerów, w ciągu piętnastu minut. 

Mimo że ustępowali Francuzom pod względem liczebności, 

Prusacy zdobyli teren na wysokości Rezonville, a następnie 

zajęli Flavigny. Przez cały czas blefowali, by zastraszyć 

Bazaine’a i sprowokować francuską armię do biernej obrony. 

Bazaine w końcu spotkał się z Canrobertem (VI Korpus) i 

LeBeoufem (III Korpus) i sformułował pewien rodzaj 

skoordynowanej akcji. Canrobert ustawił linię artylerii 

wzdłuż starej rzymskiej drogi (ale główne siły korpusu 

pozostawił na początkowej pozycji), a LeBeouf rozpoczął 

poważny ruch wahadłowy na południe, aby zbliżyć się do 

prawej flanki VI Korpusu Canroberta (naprzeciwko 

Vionville). Miał nadzieję, że wtedy IV Korpus Ladmiraulta, 

maszerujący z północnego wschodu, wejdzie na jego prawe 

skrzydło i wesprze go walce o Mars-la-Tour. 

W scenariuszach Mars-la-Tour francuski gracz posiada 

III Korpus oraz IV Korpus przybywający z północy i ma 

pewne opcje ich rozmieszczenia. Może to mieć 

decydujące znaczenie dla przebiegu bitwy, a przy 

prawidłowym prowadzeniu gracz pruski może mieć sporo 

problemów. 

Tymczasem 6. Dywizja Piechoty Buddenbrocka, po dotarciu 

naprzeciw Vionville, maszerując przez sześć godzin w 

bezlitosnym słońcu i bez przerwy na wodę czy posiłek, 

rozpoczęła atak. Vionville znajdowała się wzdłuż 

proponowanej przez Bazaine’a trasy odwrotu do Verdun i był 

to kluczowy punkt w razie realizacji planu wymarszu spod 

Metz – jednak wioska ta była broniona tylko przez jeden 

batalion, co świadczy o nieumiejętnej ocenie sytuacji przez 

Bazaine’a. O 11:30 Vionville znalazła się w rękach pruskich, 

a drzwi do Verdun zostały zatrzaśnięte. Przez cały czas VI 

Korpus Canroberta stał bezczynnie, a jego artyleria tylko 

strzelała do wroga granatami. 

Gracz francuski ma jednak możliwość (w scenariuszu 

„Dzień bitwy” i dwóch scenariuszach kampanii), aby 

zmienić kolejność aktywacji swoich Korpusów. Może 

więc, jeśli zechce, przyspieszyć aktywację VI Korpusu, 

aby skierować go do walki wcześniej niż miało to miejsce 

historycznie. 
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O godzinie 13:00, mimo iż Prusacy wciąż oszukiwali 

Francuzów, by ci nie zrobili nic o charakterze ofensywnym, 

ich sytuacja była coraz cięższa. III Korpus z działami Kruppa 

ustawionymi w gigantycznym łuku osłaniali zdobyte 

Vionville i Flavigny oraz niezbyt liczną już piechotę. W 

rezerwie Prusacy nie posiadali ani jednego batalionu, każdy 

żołnierz był związany w walce. Jako posiłki przybyła tylko 

niewielka brygada (X Korpus pod dowództwem Voigts-

Rhetza) i została rozmieszczona w Bois de Tronville między 

Vionville i Mars-la-Tour, aby zabezpieczyć pruskie lewe 

skrzydło. Z drugiej strony frontu Francuzi byli zmęczeni 

nieustanną kanonadą pruskiej artylerii. W ten sposób do 

godziny 13:30 nad wschodnim krańcem pola bitwy powstał 

ogólny zastój. 

Jednostki w grze At Any Cost są bardzo trudne do 

wyeliminowania. Otrzymują zmniejszenia morale, co 

chwilowo wpływa na ich wydajność, oraz obrażenia, 

które oznacza się odwróceniem żetonu jednostki na jej 

osłabioną stronę ze zredukowaną siłą. Zmniejszenia 

morale mogą być usuwane przez akcję odnowy, ale 

jednostki nigdy nie mogą zostać odwrócone na swoje 

świeże strony w ciągu dnia (mogą to zrobić tylko przez 

noc podczas scenariusza kampanii). Tak więc jednostki 

faktycznie zużywają się i stają się mniej skuteczne, a 

także kończy im się amunicja. W takim stanie jednostki są 

podatne na wyeliminowanie z mapy (choć znów gracze 

potem mogą próbować je przywrócić). 

Jednak po zachodniej stronie sytuacja stawała się coraz 

gorętsza. III Korpus Le Beoufa ostatecznie zajął swoje 

miejsce na prawym skrzydle francuskiej armii, a słabnący 

ogień z pruskich pozycji najwyraźniej obudził Canroberta ze 

snu. Wyczuł że wróg słabnie i zaczął przesuwać swój korpus 

naprzód. Po stronie pruskiej Alvensleben widział, że jego 

ludzie nie mają już wartości ofensywnej, a jego jedyną 

nadzieją było użycie pozostałych sił kawalerii w ostatniej, 

desperackiej i zarazem zuchwałej próbie ataku. O 14:00 

zaryzykował. Jego jedyną gotową jednostką była 12. Brygada 

Kawalerii pod dowództwem von Bredowa. Ten nakazał jej 

szarżować na baterie artylerii Canrobertera, aby zakłócić ich 

morderczy ogień. Von Bredow zapoznał się z bieżącą 

sytuacją, a potem powiedział: „(Zrobimy to) bez względu na 

cenę!”, po czym poprowadził swoich 804 żołnierzy w jednej 

z ostatnich wielkich szarż kawalerii w historii. 

Ta wypowiedź von Bredowa jest tak bezczelnie 

zarozumiała i pruska, że nie mogłem się oprzeć przed 

użyciem jej jako inspiracji do tytułu gry. (von Bredow 

oczywiście używał języka niemieckiego: „Koste es, was 

es wolle!”, czyli „Bez względu na cenę!” – przyp.tłum.) 

Szarża wyprowadzona wzdłuż płytkiej doliny, dodatkowo 

zasłoniętej kurzem i dymem, zaskoczyła francuskich 

artylerzystów. Prusacy pokonali pierwszą linię stanowisk 

artyleryjskich i ruszyli dalej na drugą linię piechoty i artylerii. 

W końcu zostali odepchnięci z powrotem na linie pruskie 

przez kontratak francuskiej kawalerii. Po stronie pruskiej z 

800 ludzi powróciło tylko 400. „Szarża śmierci”, pomimo 

bardzo dużych strat, wykonała swoje zadanie. Prusacy 

uciszyli francuską kanonadę i zyskali trochę czasu, by 

przegrupować się i zebrać posiłki. Co ważniejsze, Francuzi 

ponownie zaczęli się wahać. VI Korpus Canroberta zatrzymał 

się i nie wziął udziału w dalszej części bitwy, zaś III Korpus 

Le Beoufa (teraz po jego prawej stronie) przyjął silną postawę 

defensywną. 

Jednostki kawalerii w grze są dość słabe i bardzo podatne 

na atak ogniowy. Mają jednak jedną główną zaletę, 

ponieważ mogą przeprowadzić atak szarży kawalerii. 

Zwiększa to ich siłę bojową o czynnik zależny od ich 

wagi - lekką, średnią lub ciężką - a jeśli zwyciężą, mogą 

wykorzystać ten sukces i wykonać ruch przełamujący. 

Dodatkowo los BATTLEFIELD CONDITIONS symuluje takie 

rzeczy jak dym na polu bitwy, lekko pofałdowany teren 

częściowo ukrywający jednostki, nieprawidłowe 

rozpoznanie wroga itp. Może zostać użyty ofensywnie lub 

defensywnie. Los ten w połączeniu z ruchem szarży 

kawalerii pozwalają graczom odtworzyć historyczną 

„szarżę śmierci”. 

Chociaż szarża kupiła ludziom Alvenslebena trochę czasu, 

nie mogła całkowicie powstrzymać nieuniknionego. Wkrótce 

przybył francuski IV Korpus Ladmiraulta i zaczął zajmować 

pozycję na prawo od ostrożnego III Korpusu. Siły francuskie 

w zachodnim sektorze pola bitwy przewyższały Prusaków  

liczebnie w stosunku prawie 10:1. Około godziny 15:00 

zarówno Le Beouf, jak i Ladmirault w końcu zebrali się na 

odwagę i nakazali swoim formacjom natarcie. Ruszyli razem 

w kierunku Mars-la-Tour i drogi prowadzącej do Verdun na 

zachód od Vionville – ponad 30.000 ludzi stłoczonych w linii 

frontu o długości około 3 km spłynęło kaskadą na około 4.000 

zmęczonych i wyczerpanych Prusaków. Ci ostatni zostali 

zmuszeni do powrotu do Tronville, płonące Mars-la-Tour 

zostało porzucone, zaś zaledwie dwie kompanie pozostały na 

północ od drogi do Verdun, dzielnie przylegając do 

południowo-zachodniego kawałka lasów Bois de Tronville. 

Na pruskim lewym skrzydle pojawił się wyraźny kryzys. 

Sytuacja odwróciła się na korzyść Francuzów i najwyraźniej 

już nic nie mogło powstrzymać ich ataku. To znaczy prawie 

nic, ponieważ znów dali o sobie znać niedysponowani 

francuscy dowódcy. Najbardziej wysunięty francuski oddział 

IV Korpusu (dowodzony przez Greniera) znajdował się już 

tylko niecały kilometr od drogi do Verdun, kiedy nagle stanął 

w miejscu. Niewiarygodne, że mając taką przewagę Grenier 

i Ladmirault zastanawiali się nad szansami ataku. 

Podejrzewali, że wróg przegrupował się i zdecydowali, że 

powinni jeszcze poczekać, aż Dywizja IV Korpusu Cisseya 

zdobędzie pozycję mogącą w razie czego zapewnić im 

wsparcie. 

Tego rodzaju niewytłumaczalne wahanie dowódców jest 

reprezentowane w grze nie tylko za pomocą wydarzenia 

dotyczącego „niepewności Bazaine’a” BAZAINE’S 

MALAISE, ale również i wywrotowej „inicjatywy 

dowódcy” COMMAND INITIATIVE. Dzięki niej gracz może 

zmienić postawę jednej z formacji przeciwnika tuż po 

tym, gdy zostanie aktywowana. Ta zmiana może 

uniemożliwić akcję, którą zaplanował przeciwnik. Nawet 

jeśli gracz będący właścicielem przygotuje „idealny” 

plan, może on zostać zmieniony po pojawieniu się takiego 

wydarzenia, gdy kartonowi „podwładni” gracza widzą 

sprawy nieco inaczej niż nadrzędne dowództwo. 
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To krótkie opóźnienie wystarczyło, aby pozostałe pruskie 

jednostki X Korpusu fragmentarycznie dotarły na pole bitwy. 

Żołnierze maszerowali z niewiarygodną szybkością i 

wytrzymałością (20. Dywizja pokonała 40 km w 8 godzin w 

okropnym upale, prawie bez odpoczynku). Do 15:30 zaczęły 

zajmować pozycje wokół Tronville, a artyleria X Korpusu 

zbombardowała francuski atak. Ten kolejny już pokaz 

niezłomnej determinacji Prusaków wystarczył, aby Grenier 

całkowicie powstrzymał atak i wycofał swoją dywizję na 

północ, z powrotem na pozycję początkową. Lebeouf, widząc 

cofającego się Greniera, również zatrzymał natarcie III 

Korpusu. W ten sposób Francuzi nie wykorzystali kolejnej 

okazji do odniesienia zwycięstwa. 

W grze znajduje się los „wojennej zawieruchy” 

FORTUNES OF WAR, który umożliwia ulepszenie bądź 

degradację efektu z kolejnego losu dobranego z kubka. 

Może również spowodować śmierć dowódcy i 

zmniejszyć wydajność przywódczą sztabu dowodzenia. 

Pozwala uzyskać niespodziewanie lepsze lub gorsze 

wyniki od zwykłych efektów losów i wydarzeń, dodaje do 

gry więcej dynamiki i możliwości decyzyjnych dla 

graczy. 

Alvensleben wyczuł kolejną zmianę tempa bitwy i skorzystał 

z momentu zawahania Francuzów. Na polu walki zaczęły 

pojawiać się nowe pruskie jednostki. O 16:00 pruska brygada 

dragonów z Gwardii Cesarskiej przybyła na zachód od Mars-

la-Tour, a około 16:30 pojawiła się tam również wyczerpana 

38. Brygada. Tym razem jednak to pruski generał wykazał się 

złą oceną sytuacji. Alvensleben uważał, że natarcie na 

chwiejące się francuskie skrzydło będzie teraz decydujące i 

wydał rozkaz skoordynowanego ataku 20. Dywizji przeciwko 

francuskiemu III Korpusowi oraz pruskiej 38. Brygadzie 

Wedella przeciwko IV Korpusowi. Jednak jak to często ma 

miejsce na polach walki, losowa wojenna zawierucha dała o 

sobie znać na niekorzyść Prusaków – rozkaz generała nigdy 

nie dotarł do 20. Dywizji, więc żołnierze Wedella przystąpili 

do ataku bez wsparcia. 

Co gorsza francuski IV Korpus Ladmiraulta rozlokował się 

na grzbiecie wzgórza naprzeciwko wąwozu o nazwie Fond de 

la Cuve – Prusacy o tym nie wiedzieli. Pruska 38. Brygada 

ruszyła tym przesmykiem i nieświadomie zaatakowała w sam 

środek francuskich linii. Prusacy zostali zmasakrowani – 

brygada straciła dwie-trzecie oficerów i ponad 2500 z 4500 

ludzi. Na pruskim lewym skrzydle ponownie pojawił się 

kryzys. 

Niewiarygodna agresywność pruskich żołnierzy znajduje 

odzwierciedlenie we francuskim losie z wydarzeniem 

PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS, które pozwala 

francuskiemu graczowi przesunąć pruską piechotę lub 

jednostkę kawalerii do przodu, aby zaatakowała pozycję 

francuską również wybraną przez francuskiego gracza. W 

sprzyjających okolicznościach (niesprzyjających dla 

strony pruskiej) los ten potencjalnie jest bardzo mocny. 

Gracz pruski może jednak próbować anulować jego efekt, 

zagrywając swoje losy wydarzenia dowództwa 

COMMAND EVENT na torze „pruskiej agresywności” na 

karcie scenariusza. 

Francuzi ścigali rozgromionych Prusaków i otrzymali kolejną 

okazję unieszkodliwienia pruskiego lewego skrzydła. Jednak 

Alvensleben ponownie zagrał va banque i przygotował szarżę 

kawalerii, choć już nie tak spektakularną jak „szarża śmierci” 

kilka godzin wcześniej. Aby powstrzymać francuską falę, 

około godziny 17:30 do natarcia ruszyła pruska brygada 

dragonów z Korpusu Gwardii. I po raz kolejny szarża 

wypełniła swoje zadanie, choć kosztem utraty połowy swoich 

żołnierzy. Tak jak poprzednio, Ladmirault wycofał Greniera 

i Cisseya na bezpieczniejsze pozycje na północnej linii 

grzbietu i do 18:00 Francuzi znaleźli się tam, gdzie zaczynali. 

W tym momencie Bazaine całkowicie stracił jakąkolwiek 

odwagę, by choćby spróbować rozwiązać ten problem. 

Zaczął przygotowywać armię do nocnego wycofania na linię 

Amanvillers, na zachód od Metzu. Co gorsza dla Francuzów, 

na południu zaczęły się zbierać kolejne pruskie posiłki z VIII 

i IX Korpusu. Dzień jeszcze się nie skończył i generałowie 

wciąż mieli „okazję” do popełnienia kolejnego błędu 

taktycznego. Nowoprzybyłe formacje zostały nieskładnie 

rzucone na linię francuską w celu zdobycia Rezonville przed 

zmrokiem. Zostali odparci przez Francuzów i ponieśli spore 

straty, ale ich wysiłek ponownie przekonał Bazaine’a, że jego 

lewe skrzydło, a tym samym jego linia życia do Metzu, była 

zagrożona. 

Ostatnim wielkim dramatem tego dnia było wydarzenie, 

które wprawdzie nie miało rzeczywistego wpływu na bitwę, 

ale jest jednym z najbardziej znanych w historii. Na 

najdalszych zachodnich krańcach pola bitwy obie strony 

zgromadziły dużo jednostek kawalerii. O 18:45 Ladmirault 

wypuścił swoich żołnierzy przeciwko pruskiej lewej flance w 

tym samym czasie, gdy Voigts-Rhetz zarządził własny atak 

kawalerii na francuską prawą! Nieopodal wioski Ville-sur-

Yron nastąpiło starcie dwóch wielkich kawalerii – 5000 

żołnierzy, które, jak się później okazało, było ostatnią wielką 

bitwą kawalerii na europejskich ziemiach. Kiedy już opadły 

chmury pyłu, wyłonili się zwycięzcy Prusacy, a Francuzi po 

raz kolejny nie wykorzystali szansy odniesienia zwycięstwa 

– starciu biernie przyglądało się pięć francuskich pułków 

piechoty, którzy nie zrobili nic poza obserwowaniem 

ścierających się kawalerzystów. 

Niesamowity występ Prusaków tego dnia urósł do miana 

legendy. Walczyli z wrogiem, który przez cały dzień znacznie 

przewyższał ich liczebnie. Wytrwałość Prusaków nie tylko 

spowodowała wycofanie się francuskiej Armii Renu, ale 

dodatkowo zdemoralizowała i tak już znacznie 

uszczuplonego esprit de corps. 

Bitwa o Mars-la-Tour jest przykładem jednego z 

najbardziej nieudolnych działań dowódców na polu walki 

w historii, ale w grze At Any Cost francuski gracz nie jest 

zmuszany, aby powielać te błędy. Autor wojennej gry 

historycznej jest odpowiedzialny za możliwie najbardziej 

dokładne odtworzenie warunków panujących podczas 

danej bitwy, ale nie jest jego celem stworzenie gry dającej 

taki sam wynik bitwy jak w historii. W At Any Cost dzięki 

odpowiedniej mechanice rozgrywki gracz francuski ma 

wiele narzędzi, aby przezwyciężyć niedociągnięcia Armii 

Renu i zamiast tego wykorzystać jej zalety. Bazaine i jego 

generałowie owego pamiętnego dnia pod Mars-la-Tour 

nie skorzystali z okazji i nie wykorzystali zbyt wielu 

takich „narzędzi”, aby odnieść zwycięstwo, ale w grze 

gracz kierujący francuską stroną ma szansę zmienić 

historię. 
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W godzinach wieczornych Bazaine wycofał swoją armię z 

powrotem w kierunku Metzu. Przeniósł ją na silną linię na 

wysokości Amanvillers na zachód od Metzu. Dwa dni później 

rozegrała się kolejna bitwa, mające jeszcze większe 

znaczenie niż ta pod Mars-la-Tour. 

BITWA O GRAVELOTTE –  

ST. PRIVAT 

„Trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy zdumiewający 

przebieg bitwy jednego dnia mógłby w równie zdumiewający 

sposób zostać powtórzony – i to tak szybko – w kolejnej.” 

– David Ascoli, autor książki A Day of Battle 

Wieczorem we wtorek 16 sierpnia 1870 r. pole bitwy pod 

Mars-la-Tour wyglądało jak typowe pole, na którym 

rozegrała się zacięta walka. Zniszczenie rozprzestrzeniało się 

od doliny rzeki Yron na zachodzie niemal do Gravelotte na 

wschodzie. Ciężki i bolesny widok śmierci i dewastacji był 

powszechny na całej długości i szerokości tego obszaru. Po 

tym wyjątkowo brutalnym starciu na obie armie przypadło po 

około 33.000 ofiar – mniej więcej po równo na każdą stronę 

– a w walce wzięły udział niemal wszystkie formacje. 

Pozornie może się wydawać, że bitwa była nierozstrzygnięta, 

jeśli weźmie się pod uwagę tylko liczbę ofiar i pozycje wojsk. 

Ale w rzeczywistości było to zdumiewające zwycięstwo 

Prus, niemal cud, biorąc pod uwagę szanse jakie posiadali 

rano tuż przed bitwą. 2. Armia księcia Fryderyka Karola 

dzielnie je wywalczyła, a francuska Armia Renu marszałka 

Bazaine'a nie mogła winić nikogo oprócz siebie. 

W nocy z 16 na 17 sierpnia obaj głównodowodzący ocenili 

sytuację swoich armii i doszli do całkowicie przeciwnych 

wniosków. Bazaine oczywiście martwił się tylko o „linę 

ratunkową” do Metzu i szybko odrzucił wszelkie myśli o 

możliwości kontynuowania marszu do Verdun inną drogą. 

Uważał, że nie może ryzykować wyprowadzając kolumny 

żołnierzy na drogę, a ponadto został poinformowany, że jego 

jednostki artyleryjskie potrzebują co najmniej 24 godzin, aby 

uzupełnić amunicję w pustych jaszczach. Dlatego 

zdecydował się na krótki odwrót z powrotem do linii 

Amanvillers na wzgórzu, zaledwie 1,5 km na zachód od 

fortyfikacji  miasta Metz. Ta linia, zaczynająca się od wioski 

St. Privat i rozciągająca na około 12 km na południe do 

Mozeli, zapewniała doskonałe pole do prowadzenia ognia z 

dominujących nad okolicą wzniesień. Centrum było 

chronione lasami i murowanymi gospodarstwami, a głęboki 

wąwóz Mance zabezpieczał południowe skrzydło. Bazaine 

wykazał się ponadto cynizmem, porzucając swoich rannych 

żołnierzy na polu bitwy, by to Prusacy się nimi zajęli, zaś 

reszcie nakazał maszerować z powrotem na wschód i zająć 

nowe pozycje obronne. 

W grze At Any Cost: Metz 1870 dostępne są dwa różne 

scenariusze kampanii, w których gracze mogą zbadać 

różne opcje dotyczące pierwszego starcia pod Mars-la-

Tour, a także podczas dnia przerwy do kolejnego starcia 

na linii od Gravelotte do St. Privat. Istnieje możliwość 

utrzymania pozycji zdobytych po pierwszym dniu, 

przejścia na inne pozycje itp. Gracz francuski 

rzeczywiście będzie mógł spróbować kontynuować marsz 

do Verdun i uciec Armią Renu, albo pozostać i walczyć z 

Prusami. Gracze będą mogli sami zapisać inną wersję 

historii i wypróbować inne strategie niż wybrali ich 

historyczni odpowiednicy. 

Po drugiej stronie pobojowiska siły pruskie były całkowicie 

wyczerpane. Rozbite Korpusy III i X spędziły noc 16 sierpnia 

oddając się odpoczynkowi. 17 sierpnia o świcie pruskie 

naczelne dowództwo uzupełniło osłabione jednostki, a na 

przód wysunięte zostały pozostałe jednostki z 2. Armii, która 

nadciągała po przedostaniu się przez rzekę Mozelę w Pont-a-

Mousson i w innych miejscach. 1. Armia, pod dowództwem 

certyfikowanego „postrzeleńca”, generała Karla von 

Steinmetza, również przeprawiała się już przez Mozelę. 

Jednak von Moltke nie mógł sobie pozwolić na powtórzenie 

wcześniejszych niemal katastrofalnych działań Steinmetza, 

które podjął na własną rękę (w bitwach pod Spicheren i 

Borny-Colombey), i które niemal doprowadziły do krwawej 

porażki. Postanowił pozbawić go faktycznego dowództwa 

nad wszystkimi jego jednostkami, za wyjątkiem VII Korpusu. 

Jednostka ta miała stanowić oś całej pruskiej armii i tylko 

czekać na sygnał do ataku. Steinmetz jednak nie wytrzymał – 

gdy tylko zobaczył cofających się Francuzów, zawrócił na 

południowy wschód. Przednie elementy jego VII Korpusu 

przeprawiły się przez Mozelę w miejscowości Ars, w pobliżu 

południowego krańca francuskich pozycji. Steinmetz był 

trzymany na bardzo krótkiej smyczy – ale, jak się okazało, 

była ona jednak zbyt słaba, ponieważ szybko ją przegryzł. 

Generał Karl Friedrich von Steinmetz był 

podręcznikowym przypadkiem „postrzeleńca”, 

narwanego człowieka działającego gwałtownie. Był 

niesubordynowany i mściwy, a przez większość czasu 

również lekkomyślnie agresywny – jak w Spicheren i 

Gravelotte-St. Privat – czasami zaś zdystansowany i 

złośliwy – jak w Borny-Colombey. W związku z tym 

aspektem pruskiej struktury dowodzenia gracz pruski 

posiada specjalny tor na losy wydarzeń dowództwa 

COMMAND EVENT na karcie scenariusza, dzięki któremu 

może spróbować anulować wydarzenie z losu „pruskiej 

agresywności” PRUSSIAN AGGRESSIVE TACTICS 

zagranego przez francuskiego gracza. Los ten zmusza 

jednostki pruskie do niekontrolowanego natarcia, zgodnie 

ze wskazaniami francuskiego gracza. Anulowanie go jest 

jednak całkowicie nieskuteczne, jeśli francuski gracz 

wybierze jednostkę z 1. Armii dowodzoną przez generała 

Steinmetza – taka jednostka zawsze jest skłonna wykonać 

szaleńczy atak! 

Francuzi mieli znaczną przewagę nad Prusami, ale szybko ją 

utracili. W szeregach zapanowało zamieszanie, gdy jednostki 

maszerowały sobie spokojnym tempem – nieplanowo wolno, 

mieszały i zaplątywały się lub zatrzymywały, aby splądrować 

co tylko mogły, a potem uciekały przed cywilami broniącymi 

swojego dobytku. Większość francuskiego korpusu pokonała 

zaledwie 5-6 km przez cały dzień! 17 sierpnia, zamiast czym 

prędzej dotrzeć na wyznaczone pozycje i odpocząć przed 

walką, wiele jednostek musiało szybko nadrabiać dystans w 

drugiej połowie dnia. 

W scenariuszach kampanii występują tury „z dnia na 

dzień”, podczas których gracze będą mieli karne koszty 

dotyczące ruchu i walki, ale za to otrzymują możliwość 
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specjalnej odnowy, odpoczynku i dozbrojenia jednostek. 

Ponadto mogą również budować umocnienia polowe: 

barykady i zwłaszcza okopy. Francuski gracz ponownie 

ma jednak wtedy dodatkowe przeszkody, dodane aby 

odzwierciedlić szczególną obsesję Bazaine’a na temat 

jego komunikacji z miastem Metz. Podczas tych tur w 

ciągu nocy nie może usunąć znaczników „problemów z 

amunicją” i ma mniejszą szansę na odbudowę swoich 

jednostek, jeśli nie będzie posiadać czystej linii heksów 

prowadzących do Metz. 

Francuska Armia Renu ustawiona na swojej „posición 

magnifique” wyglądała tak: 

• VI Korpus Canroberta na północnym krańcu linii, wokół 

wioski St. Privat; 

• IV Korpus Lidmiraulta niżej, wokół wioski Amanvillers; 

• III Korpus Lebeoufa niżej jako kolejny na południe, aż do 

wioski St. Hubert; 

• II Korpus Frossarda (wciąż nie w pełni gotowy po bitwie 

pod Mars-la-Tour) zajął pozycję najbardziej wysuniętą na 

południe, niedaleko Pont du Jour. Frossard był również 

inżynierem – wykorzystując swoją wiedzę i 

doświadczenie z tego zakresu, w krótkim czasie 

przygotował ze swoimi ludźmi pokaźne umocnienia 

polowe. Więc mimo że jego ludzie byli w złym stanie, 

mieli zapewnioną dobrą pozycję obronną. 

Pozostała część Armii Renu, czyli Gwardia Cesarska (pod 

dowództwem marszałka Bourbakiego), Rezerwowa Artyleria 

Armii i prawie cała kawaleria, znajdowała się za 

środkowym/lewym skrzydłem armii, między fortami St. 

Quentin i Plappeville. Jednostki zaczęły kopać okopy, gdy 

tylko dotarły do swoich pozycji, za wyjątkiem VI Korpusu, 

który pozostawił wszystkie narzędzia w Chalons! Jak widać 

po takim rozmieszczeniu jednostek, Bazaine chciał 

zabezpieczyć przede wszystkim południowy kraniec (lewe 

skrzydło z okopanym Frossardem), ponieważ znów 

najbardziej obawiał się tego, że wróg będzie chciał go odciąć 

od Metzu. 18 sierpnia rano Francuzi siedzieli wygodnie 

ustawieni w tej obronnej linii, nawet nie myśląc o tym, aby 

robić jakiekolwiek wypady. 

Von Moltke podejrzewał, że Francuzi wciąż będą próbowali 

uciec do Verdun, być może okrężną drogą na północ przez 

Jarny. Jednak 17 sierpnia, gdy nad polami nie unosiły się już 

chmury pyłu z powodu walk, pruscy generałowie mogli lepiej 

dostrzec francuskie pozycje i stwierdzili, że ci są ustawieni 

jakby mieli uciekać w kierunku północno-wschodnim. Pruscy 

żołnierze byli tak wyczerpani, iż prowadzenie intensywnych 

pościgów lub rozpoznania było niemożliwe. Dlatego von 

Moltke opracował plan natarcia na 18 sierpnia bez posiadania 

szczegółowych informacji o tym gdzie dokładnie jest Armia 

Renu. Zakładając, że Francuzi zamierzają udać się na 

północny wschód, a następnie prawdopodobnie zawrócić na 

zachód, aby dotrzeć do Verdun, von Moltke rozkazał 2. Armii 

dowodzonej przez księcia Fryderyka Karola, by 18 sierpnia 

rano ruszyła w następujący sposób: 

• Północne skrzydło: Korpus Gwardii i saski XII Korpus. 

Te jednostki miały przygotować się do ataku na wschód 

albo zachód, zależnie gdzie zostaną zlokalizowane 

jednostki wroga; 

• Środek: Korpusy IX (w większości heski), X oraz III. Te 

dwa ostatnie były tak zdziesiątkowane, iż miały pozostać 

z tyłu i nie oczekiwano od nich większego zaangażowania 

podczas bitwy, za wyjątkiem ostrzału z baterii 

artyleryjskich. IX Korpus otrzymał rozkaz odnalezienia 

francuskiej armii i natychmiastowego natarcia; 

• Południowe skrzydło: Korpusy VII oraz VIII. Te 

jednostki otrzymały rozkaz zbadania pozycji przy Pont du 

Jour, na której szybko znaleźli francuski II Korpus. Von 

Moltke błędnie założył, że te wrogie jednostki były tylko 

słabą strażą tylną. 

• Spodziewane posiłki: Tylko II Korpus, który rano 

znajdował się jeszcze daleko na południe. 

Wczesnym rankiem 18 sierpnia pruska falanga rozpoczęła 

natarcie w kierunku północno-wschodnim –  200.000 ludzi na 

froncie o długości około 13 km. Maszerowali ślepo naprzód, 

nieświadomie ustawiając się po kątem do francuskiej 

obronnej linii i odsłaniając swoje prawe skrzydło jak 

skazaniec szyję pod toporem kata. Straż przednia generała 

Lebeoufa zauważyła pruskie prawe skrzydło około godziny 

9:00, lecz Bazaine nie chciał nawet słyszeć o jakimkolwiek 

okazjonalnym ataku przeciwko odsłoniętej flance pruskich 

kolumn. 

Podczas pierwszej tury scenariusza „Krwawy czwartek” 

pruski gracz będzie posiadać ograniczone możliwości, co 

ma odzwierciedlić brak wiedzy o lokalizacji wroga. 

Wszystkie jednostki będą zmuszone posuwać się jak 

najdalej w kierunku północno-wschodnim. Ma to 

uniemożliwić im wykonywanie ruchów i ataków, do 

których nie byliby zdolni według uwarunkowań 

historycznych. 

Prusacy, pierwotnie posuwający się po omacku, bez pełnego 

rozpoznania pozycji, w końcu dostrzegli białe namioty 

francuskiej piechoty na południe od Amanvillers i założyli, 

że należą do tylnej straży lewego skrzydła francuskiej armii. 

Posiadając rozkaz natychmiastowego ataku w przypadku 

zauważenia sił wroga, IX Korpus ruszył do natarcia przeciw, 

jak im się wydawało, odsłoniętemu skrzydłu Francuzów. Nie 

wiedzieli, że będą przeprowadzać frontalny atak na dobrze 

bronione centrum francuskiej armii! Heskie baterie 

artyleryjskie wyszły naprzód, rozłożyły się naprzeciw 

francuskich linii i rozpoczęły ostrzał. Po drugiej stronie 

jednak natychmiast przyszła odpowiedź z karabinów 

Chassepot i francuskiej artylerii. Pruskie działa, ustawione na 

otwartej przestrzeni, nie miały żadnych szans. W 

międzyczasie jednostki pruskie na północy zgłosiły 

rozpoznanie kolejnych grup francuskich jednostek przy St. 

Privat i w tym momencie było oczywiste, że popełniono błąd 

– lecz było już za późno, aby odwołać Hesów. Prowadzili 

wymianę ognia z Francuzami tak długo, jak mogli, jednak ich 

przegrana była kwestią czasu. Dywizja dowodzona przez 

Greniera, należąca do IV Korpusu, ruszyła ze swojej pozycji 

obronnej i zaatakowała pruską artylerię, w wyniku czego 

zdobyła kilka dział. Był to jeden z niewielu przypadków 

podczas całej bitwy, kiedy Francuzi kontratakowali, mimo iż 

mieli liczne okazje, w których taki atak mógł przynajmniej 
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zdestabilizować Prusów. Bazaine trzymał się strategii, która 

właściwie przeniknęła umysły całego naczelnego 

dowodzenia – zająć „posición magnifique” i pozwolić 

pruskim falom rozbić się o „skalisty brzeg”. Rygorystyczne i 

pozbawione wyobraźni uparte przestrzeganie tej strategii 

ostatecznie przesądzi o ich przegranej w wojnie. 

W tym czasie Bazaine beztrosko spędzał czas w fortecy 

Plappeville, daleko od frontu, rozdając nagrody i odznaczenia 

żołnierzom za ich osiągnięcia w bitwie pod Mars-la-Tour!  

I właśnie tracił doskonałą okazję do wykazania się większą 

agresywnością na polu walki. O godzinie 14:00 Hesowie z IX 

Korpusu zdołali wywinąć się spod francuskiego topora i 

ustabilizowali swoje szyki. 

Gdy walka w centrum była w toku, Steinmetz zaczął 

wymykać się spod więzów zarzuconych przez von Moltkego. 

Wraz z VIII Korpusem czmychnął tuż przed nosem sztabu 

generalnego i około godziny 13:00 rozkazał marsz naprzód, 

by połączyć się z prawym skrzydłem heskim. Następnie 

zarządził atak na kamienne mury gospodarstw rolnych w 

Moscou i St. Hubert. O godzinie 14:00 rzucił do ataku jeszcze 

więcej żołnierzy, bez słowa protestu ze strony von Moltkego 

ani kogokolwiek innego! Do 14:30 Steinmetz pokierował 

Korpusy VII i VIII ze 150 działami w pełnym frontalnym 

ataku na St. Hubert oraz przez wąwóz Mance na wzgórza 

Pont du Jour. Francuski ogień zebrał wtedy krwawe żniwo – 

Prusacy zostali zatrzymani i rozgromieni. Niektórzy 

wprawdzie zajęli St. Hubert, gdzie francuski garnizon został 

wysadzony przez pruską artylerię, ale St. Hubert było  

śmiertelną pułapką. Pruska pozycja na południu uległa 

zachwianiu, jednak Frossard ani Lebeouf nie przeprowadzili 

żadnych kontrataków – lokalnych ani żadnych innych. 

Francuska niechęć do podejmowania działań i 

przeprowadzania jakiegokolwiek rodzaju kontrataku na 

dużą skalę znajduje odzwierciedlenie na torze wydarzeń 

dowództwa „Posición magnifique” na karcie scenariuszy. 

Gracz francuski nie jest zmuszony tylko do defensywy, 

ale aby ustawić sztab dowodzenia w postawie 

agresywnej, musi poświecić losy wydarzeń Command 

Event i położyć je na torze „Posición magnifique”, a 

następnie wykonać udany rzut kostką. Zatem jeśli gracz 

chce, by jego żołnierze wykazali więcej życia niż miało 

to miejsce historycznie pod dowództwem Bazaine’a, 

może to osiągnąć, ale musi zapłacić. Ponadto los szefa 

sztabu „Marshall Bazaine” umożliwia swobodną akcję 

wybranej francuskiej dywizji, ale tylko wtedy, gdy 

francuski gracz wpierw zdoła wprowadzić go do gry. 

Wahanie Francuzów, mniejsze natężenie ich ostrzału 

artyleryjskiego (z powodu niedoborów amunicji) i „sukces” 

w St. Hubert wystarczyły Steinmetzowi, by oświadczyć, że 

Francuzi są w odwrocie i zażądał od sztabu więcej żołnierzy 

do przeprowadzenia pościgu. O 16:00 rzucił dwie brygady z 

VII Korpusu przeciwko pozycji wroga w Pont du Jour – 

zostali zmasakrowani. Pruskie oddziały, które przetrwały, 

zostały zmuszone do powrotu do wąwozu Mance, gdzie 

stłoczyli się z tysiącami innych żołnierzy, mającymi już 

dosyć takiej walki. Zamiast odwołać atak, Steinmetz obliczył, 

że potrzebuje tylko jednego wypadu, aby przełamać linię 

francuską, i rozkazał  świeżej 1. Dywizji Kawalerii 

zaatakować francuskie pozycje na wzgórzach. Żołnierze 

przemknęli nad wąwozem po moście, a kilka minut potem 

zostali wykoszeni jak żyto. 

O godzinie 18:00 po kolejnych zapewnieniach Steinmetza, że 

jest już tylko o włos od całkowitego zwycięstwa, na krwawe 

pole bitwy ruszyły ostatnie świeże brygady z prawego 

skrzydła. Tak jak inni wcześniej, ci również zostali 

rozgromieni, ponieśli olbrzymie straty. Dla nich to był już 

koniec – całe pruskie prawe skrzydło wykonało szybki 

odwrót tuż obok pozycji zszokowanego króla Prus, niemal aż 

do Rezonville. Jednak Steinmetzowi wciąż było mało – około 

19:00 po długim marszu na linie frontu dotarł II Korpus i 

Steinmetz natychmiast wysłał go do natarcia w kierunku 

wroga. W ciągu kilku minut, przykryci gradem francuskich 

pocisków i naboi, Prusacy stracili ponad 1300 żołnierzy. Do 

godziny 22:00 całe pruskie prawe skrzydło na południu 

ucichło i zarówno von Moltke, jak i król rozważali odwrót. 

Von Moltke i król, całkowicie skupieni na katastrofie, która 

wydarzyła się na południu, byli nieświadomi innego dramatu, 

który rozgrywał się około 10 km na północ. Północne 

skrzydło armii – Korpus Gwardii i saksoński XII Korpus –

posuwało się na północny wschód po dwugodzinnym 

opóźnieniu spowodowanym przez maszerujące kolumny 

żołnierzy przecinające drogi w pobliżu Mars-la-Tour (co w 

odniesieniu do Prusaków było rzadkim przypadkiem 

nieskładnego planowania). Kiedy we wcześniejszych 

godzinach tego dnia wykryto Francuzów nieopodal 

Amanvillers, pruski plan zakładał wjazd na francuskie prawe 

skrzydło, które, jak zakładali, znajduje się na otwartym 

terenie tuż na północ od tego miasta. Jednak do godziny 15:00 

w okolicach St. Privat namierzony został korpus Canroberta 

i wtedy Prusacy zdali sobie sprawę, że francuskie skrzydło w 

rzeczywistości jest sporo dalej na północ od miejsca, w 

którym się go spodziewali. O 15:30 pruska straż przednia 

oczyściła francuski garnizon w St. Marie aux Chemins po 

nieoczekiwanie dla nich ciężkiej walce i rozlokowała się 

około 1,5 km na zachód od St. Privat. Plan ataku został 

zmieniony i XII Korpus miał teraz kontynuować marsz na 

północny wschód, aby zajść francuskie pozycje z boku przez 

Montois i Roncourt. Opóźniłoby to czas zaplanowanego 

wcześniej ataku o kilka godzin, mimo że Saksoni 

maszerowali wokół francuskiego prawego skrzydła tak 

szybko, jak tylko mogli. 

Gracz pruski może wysłać jednostki poza północną 

krawędź mapy w scenariuszach „Zmierzch Gwardii” i 

„Krwawy czwartek”, a potem przywrócić je przez 

wyznaczone w scenariuszach heksy. Jest to ryzykowne i 

wymaga wydatkowania losów wydarzeń dowództwa 

Command Event, a także dobrych rzutów kostką. Manewr 

ten pozwala Prusakom na przeprowadzenie natarcia 

oskrzydlającego, ale istnieje ryzyko, że jednostki te nigdy 

nie wrócą do gry! 

Pruskie baterie artyleryjskie Gwardii rozpoczęły kanonadę na 

pozycje wroga. Francuski VI Korpus poniósł duże straty, 
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ponieważ nie byli w stanie okopać się i nie mieli gdzie się 

ukryć. Canrobert zdał sobie sprawę, że ma kłopoty, gdy jego 

8.000 ludzi znalazło się naprzeciw tłumowi 18.000 pruskich 

gwardzistów i poprosił o natychmiastowe wsparcie od 

Bazaine’a. Dowódca naczelny, wciąż zaniepokojony jedynie 

swoim lewym skrzydłem i utrzymaniem połączenia z 

Metzem, wysłał mu tylko cztery baterie artylerii oraz trochę 

dodatkowej amunicji. 

Potem jednak zdarzyła się jedna z tych dziwnych rzeczy, 

które często zdarzają się podczas wojen – gdy podjęta zostaje 

pozornie niewytłumaczalna decyzja, która zmienia historię, 

odwraca losy walki i może być wyjaśniona tylko przez 

zawsze obecną mgłę wojny. O 16:30 pruski Korpus Gwardii 

zebrał się i zaczął iść naprzód na wysokości St. Privat. Nie 

wiadomo dlaczego Prusacy rozpoczęli masowy atak na 

potężną pozycję obronną wroga na długo przed pojawieniem 

się wsparcia, które miało zaatakować od północy, oraz zanim 

w pełni mogły się wykazać pruskie działa. Niektórzy 

twierdzą, że Fryderyk Karol po prostu przestrzegał ogólnych 

rozkazów atakowania na Francuzów „natychmiast po ich 

wykryciu”, a inni przypuszczają, że książę August (dowódca 

Korpusu Gwardii) chciał zachować honor pokonania wroga 

dla swoich gwardzistów, a nie dla skromnej grupy Saksonów. 

Niezależnie od prawdziwych powodów, około 17:00 

pierwsza z trzech brygad pruskiej Gwardii ruszyła pod 

strome, otwarte wzgórze w kierunku St. Privat. 

W tym miejscu należy przypomnieć, że francuska dywizja 

żołnierzy uzbrojonych w karabin Chassepot teoretycznie była 

w stanie wystrzelić 40.000 pocisków na minutę! Przez taką 

lawinę ołowiu próbowali teraz maszerować pruscy 

gwardziści. 4. Brygada Gwardii zdołała przejść około 1400 

metrów, zanim została zmasakrowana przez francuski ogień 

obronny. Wszyscy oficerowie polowi zginęli, a jednostki 

zostały przygwożdżone na zboczach wzgórza około 700 

metrów od linii francuskich. 1. Brygada Gwardii również nie 

poczyniła żadnych bardziej znaczących postępów – stracili 

2000 ludzi i zostali przygwożdżeni około 600 metrów od 

francuskiej piechoty. 2. Brygada Gwardii została zatrzymana 

na 900 metrów od obrzeży St Privat. Do 18:30 pruski Korpus 

Gwardii łącznie stracił 8.000 żołnierzy i nie zbliżył się 

zanadto do francuskiego VI Korpusu. Canrobert zdał sobie 

sprawę, że była to bardzo dobra okazja, aby dobić Prusaków, 

i ponownie błagał Bazaine’a i Bourbakiego o wsparcie – 

jednak nie otrzymał żadnego. Francuskie marzenie o 

zwycięskim kontrataku pozostało tylko marzeniem. 

Tor „Posición Magnifique” na karcie scenariusza i 

ograniczone  możliwości francuskiego gracza (w 

scenariuszu „Krwawy czwartek”) służą między innymi do 

ograniczania przepływu francuskich posiłków. Te proste 

mechanizmy symulują ogólną niechęć Bourbakiego i 

Bazaine’a do przesunięcia jakiejkolwiek formacji rezerw 

z drugiej linii, z pozycji między dwiema fortyfikacjami 

miasta Metz, a także ogólny brak mobilności całej 

francuskiej armii. 

Prusacy ponownie zatrzymali swoje natarcie i zajęli się 

bombardowaniem francuskich linii, aby zmniejszyć ich 

nacisk na gwardzistów uwięzionych na odsłoniętych 

zboczach. Sytuacja dla Prusaków stała się niebezpieczna i 

ponownie musieli się zmierzyć z możliwością porażki. 

Jednak około godziny 19:00 doszła do nich wrzawa z 

kierunku północnego, gdy Saksoni z XII Korpusu wreszcie 

dotarli na pole walki i zdołali zaatakować Francuzów w 

Roncourt. Francuska linia zaczęła się szybko załamywać, a o 

19:30 pruscy gwardziści podnieśli się ze zbocza i ruszyli 

naprzód. Do 20:00 żołnierze Canroberta zostali przepędzeni 

z St. Privat i przeszli w pełny odwrót. Gdy ocalałe oddziały z 

VI Korpusu popłynęły z powrotem na wschód, napotkali 

jedną samotną francuską Dywizję Gwardii Cesarskiej, z 

opóźnieniem wysłaną przez Bourbakiego w celu wsparcia 

rozpadającego się prawego skrzydła. Ulegając regule 

określonej w starym powiedzeniu „za mało i zbyt późno”, 

francuscy gwardziści, zamiast wzmocnić morale 

wycofujących się żołnierzy i porwać ich do walki, przyłączyli 

się do odwrotu. Bitwa pod Gravelotte-St. Privat oraz cała 

kampania pod Metzem została zakończona. 

Pruskie 1. i 2. Armia straciły około 20.000 ludzi w bitwie pod 

Gravelotte-St. Privat, w porównaniu do około 12.000 po 

stronie francuskiej. Francuzi ponieśli porażkę, mimo iż 

podczas bitwy, przy większej determinacji francuskiego 

dowództwa, mieli wiele okazji odnieść wielkie zwycięstwo. 

Bazaine rozkazał Armii Renu ukryć się w jego ukochanej 

fortecy w Metz. Przez kolejne kilka tygodni trwała kampania, 

która bezpośrednio doprowadziła do upadku Drugiego 

Cesarstwa Francuskiego i Napoleona III, gdy marszałek 

MacMahon i jego Armia z Chalons podjęli anemiczną próbę 

uwolnienia Bazaine’a z murów miasta Metz. Stoczono 

niesławną dla Francuzów bitwę pod Sedanem, która 

zakończyła się ich klęską, a sam Napoleon poddał się 

Bismarckowi i Drugiemu Cesarstwu Niemieckiemu. Walki 

między armiami prusko-bawarskimi i francuskimi trwały 

jeszcze kolejny rok – w tym czasie Francja stała się republiką, 

zaś Paryż musiał się zmierzyć z ciężkim oblężeniem. 

Niemniej jednak grunt pod francuską przegraną właściwie 

powstał pod Mars-la-Tour i Gravelotte-St. Privat. Wszystkie 

te wydarzenia zapewniły cassus belli dla kolejnej, jeszcze 

większej wojny – Pierwszej Wojny Światowej. 

Hermann Luttmann 
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PRUSKA 1. ARMIA 

(Karl Friedrich von Steinmetz) 

I Korpus – Mantueffel 

1/1/I – Bentheim ................... 4800  

2/1/I – Bentheim ................... 4200  

art. dywiz. Bentheim ............. 4 baterie  

3/2/I – Pritzelwitz.................. 4200  

4/2/I – Pritzelwitz.................. 4200  

art. dywiz. Pritzelwitz ........... 4 baterie 

kawaleria korpusu ................. 900 dragonów  

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu......... 2 baterie 

VII Korpus – Zastrow 

25/13/VII – Glumer .............. 4800  

26/13/VII – Glumer .............. 3000  

art. dywiz. Glumer ................ 4 baterie 

27/14/VII – Kameke ............. 3300  

28/14/VII – Kameke ............. 3300  

art. dywiz. Kameke ............... 3 baterie 

kawaleria korpusu ................. 900 huzarów  

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu......... 2 baterie 

VIII Korpus – Goeben 

29/15/VIII – Weltzien ........... 3600  

30/15/VIII – Weltzien ........... 4800  

art. dywiz. Weltzien .............. 4 baterie 

31/16/VIII – Barnekow ......... 2700  

32/16/VIII – Barnekow ......... 3900  

art. dywiz. Barnekow ............ 4 baterie 

kawaleria korpusu ................. 900  

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu......... 2 baterie 

1. Dywizja Kawalerii – Hartmann 

kawaleria 1/ ........................... 1200 kirasjerów  

kawaleria 2/ ........................... 1200 kirasjerów 

artyleria konna dywizji ......... 2 baterie 

PRUSKA 2. ARMIA  

(prinz Frederick Carl) 

II Korpus – Fransecky 

5/3/II – Hartmann.................. 4800  

6/3/II – Hartmann.................. 3900  

art. dywiz. Hartmann ............ 4 baterie 

7/4/II – Weyhern ................... 3900  

8/4/II – Weyhern ................... 3900  

art. dywiz. Weyhern .............. 4 baterie 

kawaleria korpusu ................. 900 dragonów 

artyleria korpusu. .................. 4 baterie 

artyleria konna korpusu......... 2 baterie 

III Korpus – Alvenslaben 

9/5/III – Stulpnagel ............... 4800 

10/5/III – Stulpnagel ............. 4200 

art. dywiz. Stulpnagel ........... 4 baterie 

11/6/III – Buddenbrock ......... 3900  

12/6/III – Bruddenbrock ....... 3900  

art. dywiz. Buddenbrock ....... 4 baterie 

kawaleria korpusu ................. 900 dragonów 

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu ......... 2 baterie 

IX Korpus – Manstein 

35/18/IX – Wrangel .............. 4200  

36/18/IX – Wrangel .............. 3600  

art. dywiz. Wrangel ............... 5 baterii 

49/25/IX – Pr. Louis ............. 3000  

50/25/IX – Pr. Louis ............. 3000  

art. dywiz. Pr. Louis .............. 4 baterie 

kawaleria korpusu ................. 1500 lekka  

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu ......... 2 baterie 

X Korpus – Voigts-Rhetz 

37/19/X – Schwartzkoppen ... 2700  

38/19/X – Schwartzkoppen ... 3900  

art. dywiz. Schwart. .............. 4 baterie 

39/20/X – Kraatz-Koschlau .. 3900  

40/20/X – Kraatz-Koschlau .. 4800  

art. dywiz. Kraatz-Kos. ......... 4 baterie 

kawaleria korpusu ................. 900 dragonów 

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

XII Korpus (saksoński) – Albert 

45/23/XII – Pr. George ......... 6000  

46/23/XII – Pr. George ......... 3600  

art. dywiz. Pr. George ........... 4 baterie 

47/24/XII – Holderburg ........ 4800  

48/24/XII – Holderburg ........ 5400  

art. dywiz. Holderburg .......... 4 baterie 

kawaleria korpusu ................. 900 rajtarów 

23/12 kawaleria – Lippe ........ 900 rajtarów 

24/12 kawaleria – Lippe ........ 900 rajtarów 

artyleria korpusu ................... 5 baterii 

artyleria konna korpusu. ........ 3 baterie 

Korpus Gwardii (Gd) – Augustus 

1/1G/GD – Pape .................... 4500  

2/1G/GD – Pape .................... 6000  

art. dywiz. Pape ..................... 5 baterii 

3/2G/GD – Budritzki............. 4800  

4/2G/GD – Budritzki............. 3900  

art. dywiz. Budritzki ............. 5 baterii 

kawaleria korpusu ................. 1200 ułanów  

1/Kaw. Gwardii – Goltz ........ 1200 kirasjerów 

2/Kaw. Gwardii – Goltz ........ 1200 ułanów 

3/Kaw. Gwardii – Goltz ........ 900 dragonów 

artyleria konna – Goltz.......... 2 baterie 

artyleria korpusu ................... 5 baterii 

 

 

ORDRE DE BATAILLE 
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5. Dywizja Kawalerii – Rheinbaben 

kawaleria 11/ ......................... 1200 kirasjerów 

kawaleria 12/ ......................... 900 kirasjerów 

kawaleria 13/ ......................... 1200 ułanów/huzarów 

artyleria konna dywizji (a) .... 2 baterie 

artyleria konna dywizji (b) .... 2 baterie 

6. Dywizja Kawalerii – Wilhelm 

kawaleria 14/ ......................... 1500 kirasjerów 

kawaleria 15/ ......................... 900 ułanów/huzarów 

artyleria konna dywizji ......... 2 baterie 

 

FRANCUSKA ARMIA RENU  

(Francois Achilles Bazaine) 

II Korpus – Frossard 

1/1/II – Verge ........................ 3150  

2/1/II – Verge ........................ 2400  

art. dywiz.Verge .................... 3 baterie + 1 bateria Mit. 

1/2/II – Bataille ..................... 3150  

2/2/II – Bataille ..................... 2700  

art. dywiz. Bataille ................ 2 baterie + 1 bateria Mit. 

1/A/II – Lapasset ................... 3300  

art. dywizji Lapasset ............. 1 bateria 

kawaleria 1/ Valabreque ....... 1600 szaserów i lansjerów 

kawaleria 2/ Valabreque ....... 900 dragonów 

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu......... 2 baterie 

III Korpus – LeBoeuf 

1/1/III – Montaudon .............. 3600  

2/1/III – Montaudon .............. 2700  

art. dywiz. Montaudon .......... 2 baterie + 1 bateria Mit. 

1/2/III – Nayral ..................... 3000  

2/2/III – Nayral ..................... 2400  

art. dywiz. Nayral.................. 1 bateria + 1 bateria Mit. 

1/3/III – Metman ................... 3900  

2/3/III – Metman ................... 2700  

art. dywiz. Metman ............... 2 baterie + 1 bateria Mit. 

1/4/III – Aymard ................... 3900  

2/4/III – Aymard ................... 2700  

art. dywiz. Aymard ............... 2 baterie + 1 bateria Mit. 

kawaleria 1/ Clerambault  ..... 1600 szaserów 

kawaleria 2/ Clerambault  ..... 1600 dragonów 

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu......... 4 baterie 

IV Korpus – Ladmirault 

1/1/IV – de Cissey................. 3300  

2/1/IV – de Cissey................. 2700  

art. dywiz. De Cissey ............ 2 baterie+ 1 bateria Mit. 

1/2/IV – Grenier .................... 3600  

2/2/IV – Grenier .................... 2400  

art. dywiz. Grenier ................ 2 baterie+ 1 bateria Mit. 

1/3/IV – Lorencez ................. 3600  

2/3/IV – Lorencez ................. 2700  

art. dywiz. Lorencez .............. 2 baterie+ 1 bateria Mit. 

kawaleria 1/4 – Legrand........ 1200 huzarów  

kawaleria 2/4 – Legrand........ 900 dragonów 

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu......... 2 baterie 

VI Korpus – Canrobert 

1/1/VI – Tixier ...................... 3600  

2/1/VI – Tixier ...................... 3000  

art. dywiz. Tixier ................... 2 baterie + 1 bateria Mit. 

1/2/VI – Bisson ..................... 1200  

art. dywiz. Bisson .................. 2 baterie 

1/3/VI – d’Villiers ................. 3000  

2/3/VI – d’Villiers ................. 2700  

art. dywiz. d’Villiers ............. 3 baterie 

1/4/VI – Levassor-Sorval ...... 3300  

2/4/VI – Levassor-Sorval ...... 2700  

art. konna Levassor-Sorval ... 2 baterie 

Gwardia Cesarska – Bourbaki 

1/1G/IG – Deligny ................ 3600 woltyżerów  

2/1G/IG – Deligny ................ 2400 woltyżerów 

art. dywiz. Deligny ................ 2 baterie + 1 bateria Mit. 

1/2G/IG – Picard ................... 2400 grenadierów  

2/2G/IG – Picard ................... 2400 grenadierów 

art. dywiz. Picard .................. 2 baterie + 1 bateria Mit. 

kawaleria 1/ Desvaux ............ 900 szaser. / Guides  

kawaleria 2/ Desvaux ............ 1500 lansjerów/drag./szaser. 

kawaleria 3/ Desvaux ............ 900 kirasjerów/karabinierów  

art. konna 1/ korpusowa ........ 4 baterie 

art. konna 2/ korpusowa ........ 2 baterie 

Rezerwowa Artyleria Armii (Res) – Canu 

artyleria ciężka ...................... 2 baterie 

artyleria konna ...................... 6 baterii 

1. Rezerwowa Dywizja Kawalerii – du Barail 

kawaleria 1/rez 1 ................... 450 szaserów afrykańskich 

(ta jednostka nie pojawia się w grze – została 

oddelegowana przed rozpoczęciem walk do eskortowania 

Napoleona III w jego drodze powrotnej do Paryża) 

kawaleria 2/rez 1 ................... 1200 szaserów 

artyleria konna ...................... 2 baterie 

3. Rezerwowa Dywizja Kawalerii – Forton 

kawaleria 1/rez 3 ................... 900 dragonów 

kawaleria 2/rez 3 ................... 900 kirasjerów 

artyleria konna ...................... 2 baterie 

KORPUS NIEZALEŻNY 

V Korpus – de Failly  

1/1/V – Goze ......................... 3600  

2/1/V – Goze ......................... 3000  

art. dywiz. Goze .................... 2 baterie + 1 bateria Mit. 

1/2/V – d’Androin ................. 3600  

2/2/V – d’Androin ................. 3000  

art. dywiz. d’Androin ............ 2 baterie + 1 bateria Mit. 

1/3/V – Lespart ..................... 3600  

2/3/V – Lespart ..................... 3000  

art. dywiz. Lespart ................ 2 baterie + 1 bateria Mit.  

kawaleria 1/Brahaut .............. 1600 lansjerów/huz./szaser. 

artyleria korpusu ................... 4 baterie 

artyleria konna korpusu ......... 2 baterie 
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Materiały źródłowe 

Ascoli, David - A Day of Battle  

Howard, Michael - The Franco-Prussian War  

Barry, Quintin - The Franco-Prussian War 1870-71: Volume 1  

German General Staff—The Franco-German War 1870-71; 

Volumes I and II  

Osprey Campaign Series—Gravelotte-St. Privat 1870  

Weigle, Bruce—1870 Miniatures Rules  

Vasey, Charles—Deathride (ATO Magazine)  

Wawro, Geoffrey—The Franco-Prussian War  

Waxtel, David—They Died For Glory (Miniatures Rules)  

Showalter, Dennis—The Wars of German Unification  

Henderson G.F.R.—The Battle of Spicheren August 6th 1870  

Price, John-Allen—The War That Changed the World 

 

Osoby które przyczyniły się do powstania gry 

ANALIZA HISTORYCZNA I PROJEKT: Hermann Luttmann  

OPRACOWANIE: Fred Manzo  

GŁÓWNY GRAFIK I PROJEKT PUDEŁKA: Rodger B. MacGowan  

GRAFIKA MAPY: Terry Leeds  

GRAFIKA NA ŻETONACH: Pascal Da Silva  

UKŁAD PLANSZ I GRAFIKI: Charlie Kibler i Mark Simonitch  

TESTOWANIE GRY: Bryan Armor, Harvey Mossman, Langston 

Jones, Mike Bowen, Mitch Freeman, Kevin Miller, Michael 

Wilding, Jerry Wong, Henrik Reschreiter, Thomas 

Cadenhead, Chris Hansen, Hans Korting, Ray Weiss, Alan 

Sawyer, Chris Crane, Stephen Parker, Dan Rouleau, Doug 

Miller, Jonathan Fellows, Bob DeMaio, Tom Thornsen, Matt 

Ward  

KOREKTA TEKSTU: John Holden, Hans Korting  

KOORDYNACJA PRODUKCJI: Tony Curtis  

PRODUKCJA: Tony Curtis, Rodger B. MacGowan, Andy 

Lewis, Gene Billingsley i Mark Simonitch 

-------------------------------------------------------------------------  

TŁUMACZENIE I POLSKA WERSJA: Tomasz Nagórka  

tommcfly23@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kompletną grę składają się: 

1 instrukcja (ang. Rulebook) 

1 bitewnik (ang. Play Book) 

1 mapa 

2 arkusze z żetonami 

2 karty pomocnicze (1 pruska i 1 francuska) 

2 karty z tabelami wyników walki 

2 karty ze scenariuszami 

4 10-ścienne kostki (2 białe, 1 czerwona, 1 szara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMT Games, LLC  

P.O.Box 1308, Hanford, CA 93232-1308  

www.GMTGames.com  

 

 


