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WSTĘP 

uropa w XIV wieku jest pełna bitew. Wielkie bitwy, 

małe bitwy, zasadzki, najazdy, potyczki - walki były 

głównym zajęciem wyższych klas społecznych i ludzie 

ci traktowali swoją pracę poważnie, ponieważ sytuacja 

polityczna powoli zmieniała się od feudalizmu do wczesnej 

formy nacjonalizmu. Tematów dla gier wojennych z tego 

okresu nie brakuje. 

To czego niestety brakuje, to wiarygodnych szczegółowych 

informacji, nawet o bitwach, o których generalnie dużo się 

mówi i pisze. Na przykład wielu autorów pisało o bitwie pod 

Poitiers, ale między każdym z nich występują niezgodności. 

Oprócz zwykłych pytań liczbowych, jest wiele dyskusji na 

temat tego jak armie i ludzie faktycznie walczyli w tych bitwach, 

jakich taktyk używali. 

Na przykład głównym pytaniem jest gdzie dokładnie na polu 

bitwy rozmieszczano główne siły łuczników? Przeczytaj pięć 

książek, będziesz mieć pięć różnych odpowiedzi. 

O walkach z okresu przedstawionego w grze można na pewno 

powiedzieć, że na polu bitew było znacznie więcej łuczników i 

armie były od nich bardziej uzależnione. Często ustawiano ich 

razem w piechotą i zazwyczaj (choć nie zawsze) na skrzydłach. 

Ciężkozbrojni nadali walczyli na koniach, jednak w ponad 

połowie przestawionych bitew zostali już spieszeni. 

Powszechnie posługiwano się różnymi rodzajami barier / 

barykad, zarówno naturalnymi, jak i zbudowanymi ludzką ręką. 

Dzięki mądremu wykorzystaniu kombinacji wszystkich tych 

elementów podczas defensywy, zwycięstwo przychodziło 

atakującym coraz trudniej.  

Uwagi dotyczące wyboru i rozstawienia jednostek 

Po wybraniu bitwy do rozegrania, rozłóż mapę i ustaw jednostki 

wymienione w rozdziale „Rozstawienie początkowe” wybranej 

bitwy. Niektóre żetony jednostek pojawiają się w więcej niż 

jednej bitwie. Można je identyfikować po kolorze paska ID. 

Imię dowódcy danej batalii jest wyróżnione kolorem paska ID. 

W Men of Iron jednostki tego samego typu mogą mieć różne 

MOD Obronne w Uderzeniu. Oznacza to, że gracze muszą 

wybrać określone ponumerowane jednostki (#1, #2 itp.). Gracz 

zawsze ustawia własne żetony, przeciwnika nigdy. 
 

Men of Iron – Autorzy: 

Projekt gry:  Richard H. Berg 

Produkcja: Jack Polonka 

Główny grafik: Rodger MacGowan 

Projekt pudełka i jego zawartości: Rodger MacGowan 

Mapy: Knut Grünitz 

Żetony: Mike Lemick, Rodger MacGowan oraz Mark 

Simonitch 

Testowanie: Tim Chambers, Shannon Cooke, Kim 

Meints oraz Elias Nordling 

Korekta tekstu: Steve Carey, Kevin Duke 

Koordynacja produkcji: Tony Curtis 

Produkcja: Tony Curtis, Rodger MacGowan, Andy Lewis,  

Gene Billingsley oraz Mark Simonitch 
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Falkirk 
Hrabstwo Stirling, Szkocja, 22 lipca 1298 

Tło historyczne 
 1298 roku Edward I, król Anglii, mając w pamięci 

koszmar jaki zafundowali mu Szkoci rok wcześniej 

na moście pod Stirling, gdzie jego armia, dowodzona 

przez hrabiego Surrey, została rozbita przez buntownika 

Williama Wallace’a (Edward był zajęty innymi sprawami), 

zdecydował, że nadszedł czas, aby uderzyć na Szkotów. 

Wezwał do wojny wszystkich swoich lordów – i wielu z nich 

wysłuchało – a ponadto zatrudnił kontyngent walijskiej 

piechoty, w tym długie łuki i pikinierów, w ogromnej jak na 

kontyngent liczbie około 10.000 żołnierzy. Tak przygotowany 

król Edward skierował się na północ, by dokonać zemsty, a 

przy okazji podbić całą Szkocję. 

W tym czasie Wallace, którego pozycja przywódcy Szkotów 

była oparta wyłącznie na podbojach, a nie szlacheckim 

pochodzeniu, robił co mógł, aby uzbierać kolejną armię – a w 

Szkocji nie było to łatwe zadanie. 

Edward, palący się do walki, bardzo eksploatował swoich 

wyborowych żołnierzy, tak iż wkrótce na horyzoncie pojawiły 

się problemy z wyżywieniem, zwłaszcza wśród walijskich 

piechurów. Wallace dowiedział się o tym i rozpoczął 

przygotowywania do wyprowadzenia ataku na zbliżających się 

Anglików. 

Edward jednak za nic w świecie nie chciał pozwolić, aby wróg 

narzucił mu przyjęcie pozycji defensywnej. Gdy dowiedział 

się, że armia Wallace’a jest nie dalej niż 25 km, odwołał 

śniadanie (nie żeby było dużo do jedzenia) i natychmiast 

rozkazał natarcie. Wallace raczej nie wiedział o tym, a z 

powodu niedostatku kawalerii i łuczników nie mógł się 

wycofać bez poniesienia wielkich strat, więc wybrał walkę. 

Jego największym problemem była mała liczba łuczników. Z 

drugiej strony posiadał ogromną armię pikinierów 

rozmieszczoną tak defensywnie, że nie mogli się ruszyć. 

Już na początku bitwy jeden podjazd angielskich 

ciężkozbrojnych rycerzy szybko uporał się z nieliczną szkocką 

kawalerią, ale nie mógł przebić się przez schiltron – szkocką 

formację defensywną. Anglicy zatem po prostu poczekali na 

przybycie swoich długich łuków i pikinierów. Angielskie 

długie łuki, które nie miały żadnej kontry ze strony szkockiej, 

ostrzeliwały schiltron, tak iż wkrótce jednolite pozycje 

obronne zostały poszatkowane na wąskie wstęgi. W powstałe 

luki weszli angielscy pikinierzy i zakończyli bitwę. 

Uwaga: Ta bitwa doskonale nadaje się do gry jednoosobowej, 

ponieważ schiltron szkockiej piechoty był w zasadzie 

nieruchomy (dopóki się nie złamał i uciekł). Przegrana 

Anglików jest prawie niemożliwa. W grze istnieje   

alternatywna wersja scenariusza dla dwóch graczy – może 

zdołasz znaleźć lepsze rozwiązanie dla Szkotów niż Wallace, 

któremu w tej bitwie poszło bardzo słabo. 

CZAS GRY 
Rozgrywka trwa około godzinę. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia Szkotów rozstawia jednostki jako pierwsza. 

 

Dowódcy: William Wallace (GD); James Stewart, 5. Wielki 

Steward Szkocji (kawaleria); Sir John Stewart (łucznicy). 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 0  

(3 w niehistorycznym wariancie dla dwóch graczy) 

Sztandary: Brak. 

Kierunek: Wszystkie jednostki powinny być ustawione tak, 

aby żadna nie miała obnażonych swoich tyłów przed wrogiem 

(„szkockie obnażone tyły” – bardzo śmieszne). 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

James Stewart, 5. Wielki Steward Szkocji (kawaleria) [a] 

1419, 1518 Szkoci: 2x Ciężkozbr. Konno 

(MM: #1-2: –1), James 

Sir John Stewart (łucznicy) 

1908-1909, 1913-1914, Szkoci: 6x Długi Łuk (LB:  

#1-6: +1), Stewart 1918-1919 

William Wallace (pikinierzy) [b] 

1905-1907, 1910-1912, Szkoci: 36x Pikinierzy (PK: 

1915-1917, 1920-1922, #1-6: –2,  

#7-18: –1,  

#19-30: 0, 

#31-36: +1), Wallace 

1805, 1808, 1810, 1813, 

1815, 1818, 1820, 1823,  

1705, 1707, 1710, 1712,  

1715, 1717, 1720, 1722,  

1606-1607, 1611-1612, 

1616-1617, 1621-1622 

 

Pikinierzy rozpoczynają będąc w schiltronie (patrz dalej). 

a: Kilku ciężkozbrojnych na koniach, których Wallace uzbierał do 

swojej armii, najprawdopodobniej zaczęło z tyłu, pośrodku, razem 

z Wallacem. Gdy zobaczyli angielską awangardę zbliżającą się do 

ich prawej flanki, podjechali, aby zablokować jej podejście, 

ustawiając się między tyłem prawego skrzydła schiltronu a lasem. 

 

 

W 
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b: Wallace, który rzekomo planował wyjść naprzeciw armii Edwarda, 

wyglądał jednak na nieprzygotowanego na tak szybkie spotkanie z 

Anglikami. Jego jedyną taktyką - z powodu braku kawalerii i 

łuczników - było rozmieszczenie piechoty tak, jak widać w grze: w 

czterech ogromnych okrągłych schiltronach. Wydaje się, że w Falkirk 

Szkoci nie mieli żadnej znaczącej liczby piechoty uzbrojonej w topory; 

inaczej było w Bannockburn. 

   Armia Anglików 
 

Komentarz historyczny: Angielska armia, głodna, ale też 

głodna walki – a już najbardziej angielska konnica – 

prawdopodobnie była zorganizowana w cztery „batalie” lub 

dywizje, z których każda składała się z kontyngentów 

ciężkozbrojnych, łuczników i włóczników (pikinierów). Na pole 

bitwy jednak nie dotarli w takiej formie. Ciężkozbrojni na 

koniach od razu wyrwali do przodu, tak iż ich wsparcie nie 

miało szans dotrzymać im kroku. Pierwszy etap bitwy – 

angielska kawaleria przepędza szkocką kawalerię i łuczników, 

a potem stwierdza, że nie może nic zrobić przeciwko 

schiltronowi – dobiegł końca w odpowiednim czasie, aby 

ciężkozbrojna konnica mogła się cofnąć i odetchnąć, zanim 

przybyły posiłki w postaci piechoty, głównie łuczników, którzy 

następnie zajęli się wykończeniem Szkotów. 

Dowódcy: Król Edward I (GD) [a]; Henry de Lacey, 3. hrabia 

Lincoln; Anthony Bek, biskup Durham [b]; John de Warenne, 

6. hrabia Surrey [c]. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 0  

(4 w niehistorycznym wariancie dla dwóch graczy) 

Sztandary: King (król Edward I), Lincoln, Surrey oraz Durham. 

Sztandary można rozstawić w dowolnym momencie, gdy 

wszystkie jednostki batalii danego Sztandaru będą znajdować 

się na mapie. Należy jest ustawiać gdziekolwiek na południe od 

rzędu heksów 28xx (włącznie). 

Kierunek: Wszystkie jednostki na północny-zachód. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Henry de Lacey, 3. hrabia Lincoln 

2423-2424 Anglicy: 2x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1: –2, #2: –1), Lincoln 

3017-3018, 3116-3117,   

3216-3217, 3315-3316,  

3416-3417 

Anglicy: 4x Długie Łuki (LB:  

#1-4: +1),   

6 Pikinierzy (PK #1-2: –2,  

#3: –1, #4-6: 0) 

John de Warenne, 6. hrabia Surrey 

2720, 2820 Anglicy: 2x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1: –2, #2: –1), Surrey 

Anthony Bek, biskup Durham 

2505-2506 Anglicy: 2x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1: –2, #2: –1) Durham  

Edward I, król Anglii 

2808, 2908, 3009, 3109 Anglicy: 3x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1: –3, #2-3: –2),  

1x Hobelarzy Konno (MH #1: 

+1) [d], Edward I 

 

Wszystkie pozostałe angielskie piesze jednostki przybywają 

jako posiłki. 

 

a: Edward walczył kontuzjowany i obolały, ponieważ wieczorem 

przed bitwą upadł na ziemię i jego koń nadepnął na niego, łamiąc mu 

kilka żeber. 

b: Bek, biskup Durham - bardziej żołnierz niż duchowny - próbował 

powstrzymać porywczych, ale niezbyt bystrych konnych szlachciców, 

na co niejaki Ralph Bassett zaproponował mu, żeby lepiej poszedł się 

pomodlić; to był czas walki. 

c: Warenne był dowódcą angielskiej armii podczas katastrofy na 

moście Stirling. Ta niechlubna porażka najwyraźniej nie zaszkodziła 

jego ocenie w oczach króla Edwarda. 

d: Właściwie to są Gaskończycy. 

ANGIELSKIE POSIŁKI 
Większość angielskich piechurów - łuczników i pikinierów - 

przybywa jako posiłki. Robią to w trzech oddzielnych grupach 

i muszą wejść w następującej kolejności: Durham, następnie 

Edward I, potem Surrey. Grupa posiłków może wejść gdy ich 

batalia jest aktywna, o ile cała poprzednia grupa posiłków 

weszła na mapę. Jeśli nie, nie mogą wejść. 

1) Batalia Durham : 4x angielskie Długie Łuki (LB, #1-4: +1), 

6x angielskich Pikinierów (PK, #1-2: -2, #3-4: -1, #5-6: 0) 

Te jednostki wchodzą przez heksy 3407-3408. 

2) Batalia Edwarda : 1x angielscy Hobelarzy Spieszeni - 

kusznicy (CB #1: +2), 5x angielskie Długie Łuki (LB, #1-5: 

+1), 7x angielscy Pikinierzy (PK, #1-3: –2, #4-7: –1). 

Te jednostki wchodzą przez heksy 3407-3408. 

3) Batalia Surrey : 4x angielskie Długie Łuki (LB #1-4: +1), 

6x angielscy Pikinierzy (PK #1-2: –2, #3-4: –1, #5-6: 0). 

Te jednostki wchodzą przez heksy 3423-3424. 

Komentarz historyczny: Nie wiadomo czy piechurzy byli 

zorganizowani w „bataliach”, czy jednak wszyscy razem jako 

jedna grupa. W grze są podzieleni na batalie. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację w grze wykonują Anglicy. 

MUR TARCZ / SCHILTRON 
Szkoci – Schiltron 

Anglicy – brak Muru Tarcz 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 15 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Anglikach. 

AKTYWACJA (wersja historyczna, jednoosobowa) 

Uwaga autora: Ponieważ Szkoci nie mają zbyt dużo do 

robienia – większość jednostek nie może się poruszać ani 

atakować – dlatego procedura Aktywacji jest uproszczona. 

Jedynym momentem, kiedy Szkoci mogą zostać Aktywowani, 

jest nieudana próba Kontynuacji Anglików. Szkoci nie losują 

ani nie posiadają znaczników Przejęcia (Seizure). Gdy Szkoci 

zostaną Aktywowani, wtedy Aktywowane są jednocześnie 

wszystkie ich jednostki. 

Uwaga: Zatem w tej wersji scenariusza wszyscy szkoccy 

dowódcy są tylko dla ozdoby. 
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TEREN 
Pole bitwy pod Falkirk – a przynajmniej to, co wielu uważa za 

miejsce tej bitwy; nikt nie jest do końca pewien – jest 

stosunkowo płaskie, z niewielkim wzniesieniem w kierunku 

obszaru, na którym ustawili się Szkoci. Wydaje się, że owo 

wzniesienie terenu nie miało żadnego wpływu na bitwę. 

Dwa potoki są płytkie, ale z nieco trudnymi „brzegami”. Zbieg 

dwóch potoków, torfowiska i bagna pośrodku były 

nieprzejezdne. Anglicy najwyraźniej o tym nie wiedzieli, aż 

żołnierze Lincolna przekonali się o tym naocznie i postanowili 

je okrążyć. Gra rozpoczyna się mniej więcej w tym momencie. 

SZKOCKIE SCHILTRONY 
Chociaż często jest używany do określenia rodzaju oddziałów, 

schiltron w istocie był zwartą formacją pikinierów na polu 

walki podobną do falangi, zaś w grze oznaczany jest za pomocą 

tego samego znacznika co Mur Tarcz – Shield Wall (16.2). W 

obliczu ataku z flanki lub od tyłu, jednostki znajdujące się z tyłu 

odwracały się na zewnątrz, tworząc średniowieczną wersję 

kwadratu. Piechota tworząca schiltron wysuwała do przodu 

włócznie (piki) przeciw konnicy, tak iż niewielu zdołałoby ją 

sforsować lub choćby spróbować. 

Komentarz historyczny: Niektórzy historycy podają, że to 

Wallace wynalazł tę formację, jednak bardziej 

prawdopodobne jest, że była używana już wcześniej, natomiast 

Wallace ją udoskonalił. W bitwie ustawił swoich żołnierzy w 

cztery okrągłe schiltrony. To on również wydał rozkaz, aby 

pikinierzy pozostali nieruchomi w schiltronie, ponieważ jeśli 

opuściliby formację, wtedy nie zdołaliby odeprzeć potężnej 

angielskiej kawalerii. 

Dlatego w historycznym jednoosobowym wariancie 

scenariusza szkoccy pikinierzy stoją nieruchomo w Schiltronie 

dopóki nie staną się Wycofani (co w tym scenariuszu jest 

równoznaczne z Eliminacją). 

Pikinierzy ustawieni w Schiltronie: 

• Nie mogą poruszać się ani atakować. 

• Jeśli sąsiadują z inną jednostką pikinierów będącą w 

Schiltronie, wtedy ich Boczne heksy są traktowane jako 

Przednie. Poza tym posiadają Tylne heksy zgodnie ze 

standardowymi zasadami i w przypadku gdy wróg zaatakuje 

ich z tej strony, wtedy otrzymuje on korzystne modyfikatory. 

• Jednostki Ciężkozbrojne na Koniach nie mogą 

przeprowadzać ataku Szarżą przez Przedni ani Boczny heks 

(traktowany jak Przód, jak zapisano powyżej) na jednostkę 

stojącą w Schiltronie. Mogą wtedy atakować wykonując 

Uderzenie, ale po uniknięciu Niechęci do Szarży (13.5). 

Należy skorzystać z tabeli NIECHĘĆ DO UDERZENIA NA 

PIKINIERÓW W SCHILTRONIE. 

• Jednostki stojące w Schiltronie, gdy otrzymają status w 

Dezorganizacji, wciąż pozostają w Schiltronie. 

• Jednostki stojące w Schiltronie ignorują wszystkie wyniki 

nakazujące im się Cofnąć. 

Uwaga: Zasady dotyczące Schiltronu w Falkirk są inne niż te 

z Bannockburn, ponieważ tam jednostki mogą opuszczać 

szyk. 

 

ANGIELSCY HOBELARZY 
Królowi Edwardowi towarzyszy Korpus Gaskoński: około 400-

450 kuszników, z których niektórzy byli na koniach (a część  z 

nich była też żołnierzami Rodziny Królewskiej). Jednostki 

Hobelarów, które posiadają Anglicy, mogą strzelać tylko gdy 

Zsiądą z koni (7.4). 

UCIECZKA ANGLIKÓW 
Jednostki angielskie, które staną się Wycofane zanim ich 

Sztandar zostanie umieszczony na mapie, są zamiast tego 

Eliminowane. 

UCIECZKA SZKOTÓW 
W wersji historycznej Szkoci nie mają Standardu, co oznacza, 

że nie mogą zostać Uporządkowani. W przypadku 

Ciężkozbrojnych na Koniach i Pikinierów każdy wynik 

Wycofania jest traktowany jako Eliminacja [a]. 

Gdy jednostka Długich Łuków stanie się Wycofana, gracz 

będący jej właścicielem musi natychmiast rzucić kością: 

• Jeśli wypadnie 0-6, jednostka jest Eliminowana. 

• Jeśli wypadnie 7-9, umieść tę jednostkę Długich Łuków, w 

stanie Dezorganizacji, pośrodku najbliższego kręgu 

szkockich jednostek pikinierów (jeśli jest więcej niż jeden 

taki krąg do wyboru, wtedy wybiera gracz szkocki). 

a: Toczy się wiele dyskusji na temat tego, czy szkocka 

kawaleria uciekła, ponieważ była w zmowie z Anglikami i 

zdradziła Szkotów (wątpliwe), czy po prostu stwierdzili, że nie 

mają żadnych szans. Bardzo nieliczna ich część pozostała na 

polu walki i ustawiła się wewnątrz schiltronów, aby zapewnić 

wsparcie pieszo. Takich kawalerzystów było jednak tak mało, 

iż nie są pokazani w grze osobno jako jednostki spieszonej 

kawalerii. 

BALANS GRY 

Scenariusz niehistoryczny (sprzyja Szkotom) 

Jeśli Szkoci mają być bardziej aktywni i jeśli gracz chciałby 

sprawdzić czy poradziłby sobie lepiej z Anglikami niż Wallace 

(choć w kwestii wielkości przegranej raczej trudno byłoby go 

pobić), można zastosować poniższe zasady. 

Szkoci rozstawiają się jako pierwsi. Mogą ustawić swoje 

jednostki w dowolny sposób na północ od rzędu heksów 19xx 

(włącznie), ale nie na heksie lasu ani w obrębie dwóch heksów 

od wschodniej / zachodniej krawędzi mapy. Anglicy nie 

zmieniają swojego rozmieszczenia ani posiłków. 

Jednostki szkockie są Aktywowane przez dowódcę ich batalii, 

a nie wszystkie razem. Zobacz zasady w Bannockburn 

dotyczące wchodzenia i wychodzenia poszczególnych 

jednostek z Schiltronu. 

Używa się standardowych zasad Uporządkowania jednostek. 

Szkoci otrzymują Sztandar Wallace'a, który jest umieszczany 

na tym samym heksie, gdzie szkocki gracz ustawi Wallace'a. 

Jednostki szkockie mogą teraz się Cofać, gdy otrzymają taki 

efekt – nie są przez to Eliminowane jak w historycznej wersji 

scenariusza. Dla potrzeb gry należy założyć, że jednostki 

piechoty, po otrzymaniu niekorzystnego efektu, nie pierzchają 

do lasu, jak to zrobiły podczas rzeczywistej bitwy. 

Uwaga autora: Osoby testujące grę potwierdziły, że w tej 

wersji Szkoci mają szansę... Niewielką, ale mają. 
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Uwaga: Zapewne dosyć szybko się zorientujesz, że można 

byłoby ustawić wszystkich Szkotów w szeregu od jednego 

końca mapy do drugiego, blokując w ten sposób każdy ruch 

oskrzydlający. Dlatego w zasadach pojawiło się ograniczenie, 

iż na początku Szkoci nie mogą rozstawić jednostek w 

promieniu dwóch heksów od wschodniej i zachodniej 

krawędzi mapy. Anglicy mieli przewagę liczebną, więc gdyby 

im również pozwolić na dowolne rozstawienie na mapie 

nieograniczonej krawędziami, wtedy wciąż mogliby 

oskrzydlić Szkotów. 

POZIOMY UCIECZKI 
Wallace i jego armia są jak niewłaściwi ludzie w niewłaściwym 

miejscu i o niewłaściwym czasie. Falkirk pokazuje co się stanie, 

gdy dobrze wyszkolona i dobrze ustawiona piechota, sama, bez 

wsparcia odpowiedniej liczby łuczników i kawalerii, będzie 

zmuszona walczyć z ciężką kawalerią wroga, która posiada 

odpowiednie wsparcie. Zwycięstwo przyszło Anglikom bardzo 

łatwo. Ale może Szkotom jednak uda się coś osiągnąć, gdy 

zostaną inaczej poprowadzeni i nie uciekną od razu do lasów? 

Uwaga autora: W historycznej wersji scenariusza, gdy 

Anglicy pozbędą się już szkockiej kawalerii i łuczników, wtedy 

nie powinni stracić choćby jednego człowieka. 

W określaniu Punktów Ucieczki Wallace liczy się jako Król. 

Poziom Ucieczki Anglików wynosi 45. Jednak jeśli 

rozgrywasz historyczną wersję i uzbierasz więcej niż 10, 

wtedy możesz uznać to za haniebną porażkę. 

 

Poziom Ucieczki Szkotów wynosi 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURTRAI 
Courtrai, Hrabstwo Flandrii, 11 lipca 1302 

Tło historyczne 
ourtrai, jedna z głównych bitew w długich wojnach 

powstańczych między Francją a Flamandami (którzy 

nie byli zbyt zadowoleni ze zwierzchnictwa swoich 

sąsiadów), jest uważana za pierwszą bitwę poza granicami 

Anglii i Szkocji, która pokazała, iż dobrze ustawiona armia 

złożona z samej piechoty potrafi sobie znakomicie poradzić z 

wrogiem, którego większość stanowi konnica. Flamandowie 

nie mieli wielu jednostek strzeleckich, ale ich pozycja i bardzo 

dobra realizacja taktyki defensywnej wobec przeciwnika 

ignorującego realia zastane na polu walki, są cenną lekcją z 

historii bitew. 

Flamandzka piechota, przeważnie lokalna milicja, 

wzmocniona przez nielicznych miejscowych ciężkozbrojnych, 

którzy podczas bitwy byli gotowi dostarczyć wsparcie również 

pieszo, ustawiła się kawałek za szeregiem strumieni, zaś za 

nimi wykopali rowy, aby utrudnić francuskiej konnicy natarcie. 

Francuzi, z całkowitą pogardą dla swojego przeciwka 

pochodzącego z niższych klas społecznych, od początku 

wystrzelili kilka konnych szarż na trudny teren obronny wroga. 

Skutek tego był katastrofalny, zwłaszcza że piechota 

Flamandii utworzyła Mur Tarcz. Kiedy Francuzi zdecydowali 

się użyć swojej piechoty, było już za późno, aby cokolwiek 

zmienić. Flamandowie przejęli inicjatywę i Francuzi zostali 

przepędzeni z pola walki. Ze względu na rodzaj i wielkość 

łupów, jaki Flamandowie zdobyli na Francuzach, bitwa ta jest 

znana jako „bitwa złotych ostróg”. 

CZAS GRY 
Rozgrywka trwa około dwie godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia flamandzka rozstawia jednostki jako pierwsza. 
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   Flamandzka armia 
 

Dowódcy: Gwidon z Namur (GD); William von Jülich, Jan 

van Renesse [a]. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Flamandowie posiadają Sztandar miasta Courtrai. 

Można go rozmieścić na dowolnym heksie. 

Kierunek: Według wyboru flamandzkiego gracza. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Jan van Renesse 

4618, 4717, 4619 Flamandzkie: 3x Pikinierzy (PK: 

#1-3, –1) [b] 

4312, 4413, 4513, 

4614, 4714 

Flamandzkie: 2x Ciężkozbr. 

Spieszeni (DM: #1-2: –2),   

3x Pikinierzy (PK: #4-6: –1), 

Renesse 

Gwidon z Namur 

4012, 4111, 4211, 4310, 

4410, 4509, 4609, 4709 

Flamandzkie: 7x Pikinierzy (PK: 

#1-2 –2, #3-5 –1, #6-7 0), 1x 

Kusznicy (CB: #1 +2), Namur 

William von Jülich 

4810-4812, 4912-4913, Flamandzkie: 8x Pikinierzy (PK: 

#1-2: –2, #3-6: –1, #7-8: 0), 

Jülich 

5014-16 

 
a: Przypuszczalnie to on przygotował plan defensywy. 

b: Pilnowali tyłów w razie gdyby wróg chciał zaatakować od strony 

zamku. Tę tylną straż mogło stanowić nawet 1200 ludzi; w grze 

ograniczyliśmy ją. 

   Francuska armia 
 

Dowódcy [a]: Robert II, hrabia Artois (GD); Jan z Brienne, 

hrabia Eu; Jan I z Ponthieu, hrabia Aumale; Raoul de 

Clemont-Nesle, lord Nesle, Konstabl Francji. 

a: Wszyscy ci dowódcy polegli podczas bitwy. Trudno teraz 

określić który z nich był głównodowodzącym. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: King (Filip IV) (x2). Należy je ustawić na 4901 

oraz 5711. Obu mogą używać dowolne francuskie jednostki. 

Gdy jednostka stanie się Wycofana, należy umieścić ją przy 

najbliższym Sztandarze (jeśli oba są w takiej samej odległości, 

wtedy według wyboru francuskiego gracza). 

Kierunek: Według wyboru francuskiego gracza. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Raoul de Clemont-Nesle, Lord Nesle, Konstabl France 

4009, 4108, 4208, 4306, 

4307, 4406, 4505, 4605, 

4704 

Francuskie: 8x Pikinierzy (PK: 

#1: –2, #2-3: –1, #4-6: 0, #7-8: 

+1). Genueńskie: 1x Kusznicy 

(#1: +1), Nesle 

Jan I z Ponthieu, hrabia Aumale [a] 

5008, 5108-5110,  

5211-5213, 5313-5314 

Francuskie: 6x Pikinierzy (PK: 

#1: –2, #2: –1, #3-5: 0, #6: +1). 

Genueńskie: 1x Kusznicy (#1: 

+1), Aumale 

Robert II, hrabia Artois 

4007, 4106, 4205, 4304, 

4404, 4503, 4603 

Francuskie: 7x Ciężkozbr. Konno 

(MM: #2: –3, #3-5: –2, #7-9: –1), 

Artois 

Jan II z Brienne, hrabia Eu 

4903, 5004, 5104, 5205, 

5305 

Francuskie: 5x Ciężkozbr. Konno 

(MM: #7-8: –2, #9-11: –1), Eu 

Oddziały zamkowe 

4718 Francuskie: 2x Ciężkozbr. 

Spieszeni (DM: #3-4: –1) [b] 

a: Heksów rozstawienia początkowego dla jednostek hrabiego Aumale 

jest więcej niż jednostek. Gracz wybiera jak chce rozstawić jednostki. 

b: To jest kontyngent z zamku. Zobacz poniżej zasady dotyczące 

„ataku z zamku”. 

KTO ROZPOCZYNA 
Pierwszą Aktywację w grze wykonują Francuzi. 

MUR TARCZ / SCHILTRON 
Flamandowie – Mur Tarcz (znacznik Shield Wall) 

Francuzi – brak Muru Tarcz 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 15 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Francuzach. 

TEREN 
Rzeka Lys. Nie nieprzekraczalna, ale przeprawa przez nią jest 

trudna. Wszystkie mosty wychodzące z miasta zostały 

zniszczone, a ludzie z zamku ponieśli straty, próbując 

odbudować jeden w obliczu flamandzkiej opozycji. 

Potoki, strumienie. Nie stanowią dużego problemu, poza tym, 

że to właśnie one spuszczają wodę z rzeki do rowów 

wykopanych przez Flamandów, czyniąc cały ten obszar od 

połowy bitwy jedną wielką kupą błota. 

Rów. Najbardziej charakterystyczna cecha pola bitwy, której 

wpływ na wynik zależy od tego, kogo lub co chcesz winić za 

ewentualną przegraną. Kilka francuskich źródeł z okresu 

wskazuje wprost, że był on dla Francuzów dużym 

zaskoczeniem. Niestety z zapisków i książek Roberta z Artois 

wynika, że zapłacił on niemałą kwotę za mapę pokazującą jego 

lokalizację. Kopanie takich rowów (czy wilczych dołów) miało 

stać się standardową cechą defensywy w tym okresie, co widać 

w większości bitew w grze, i jest jednym z powodów przewagi 

piechoty broniącej się przed szarżą rycerzy na koniach. Ale są 

też inne możliwości obrony: zobacz zasady Muru Tarcz (16.2). 

Dla celów gry rów, którego dokładne położenie mogło być 

trudne do określenia z powodu mgły (o czym niektóre źródła 

wcale nie wspominają), należy uważać za w większości 

wypełnioną wodą nierówną drogę. Spowalnia jednostki konne, 

negując ich zdolność do szarży i są trudną drogą odwrotu dla 

ciężko opancerzonych żołnierzy. 

Miasto Courtrai i budynki (opactwo, zamek, kościół i inne). 

Żadna jednostka nie może nigdy wejść na trzy heksy opactwa 

(Abbey: 3912, 4013 i 4112) ani miasta Courtrai. Mosty są 

zniszczone (i logicznie rzecz biorąc, bramy do miasta 

zamknięte). Jedna jednostka - pieszo, nie na koniu - może wejść 

na niezajęty heks zamku (chociaż wątpimy, że kiedykolwiek 

wydarzy się to w grze), a koszty ruchu i korzyści obronne są 
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podane w Tabeli Terenu. Jednostki mogą wykonywać akcje 

wokół zamku, w którym znajdują się oblegani Francuzi, ale 

nigdy nie mogą przekraczać miejskich murów. 

Drogi. Drogi negują koszty wejścia na heksy miejskie i 

przekraczania potoków, jeśli droga faktycznie przecina dany 

potok. Nie negują efektów rowu. Jednostka nie może używać 

obniżonego kosztu ruchu drogowego, gdy porusza się w 

sąsiedztwie jednostki wroga. 

ATAK Z ZAMKU 
Francuzi opanowali zamek Courtrai niewielkim kontyngentem 

ciężkozbrojnych. Przynajmniej raz podczas bitwy próbowali 

zrobić z niego wypad, aby spowodować zamieszanie na tyłach 

flamandzkich linii, co przewidział Gwidon, umieszczając część 

wojsk na tyłach, do ewentualnej obrony. 

Francuskie Oddziały Zamkowe należą do jednej batalii i nie 

mają dowódcy (patrz 6.4), ale należy przyjąć, że zawsze są w 

Zasięgu Dowodzenia. Mogą razem tworzyć stos na jednym 

heksie zamku. Mogą opuścić heksu zamku, gdy Aktywowane 

zostaną Oddziały Zamkowe. Kiedy jedna jednostka Oddziałów 

Zamkowych znajduje się w stosie, może zaatakować 

Uderzeniem na sąsiedni heks lub wyjść z zamku (i wtedy 

dodatkowo może zaatakować Uderzeniem podczas tej samej 

Aktywacji). Będąc w zamku Francuzi mają tylko przednie 

heksy, nie mają bocznych ani tylnych. 

Jeśli jednostka Oddziałów Zamkowych stanie się Wycofana, 

gdy znajduje się w Zamku, zamiast tego jest Eliminowana. 

GOEDENDAGI  
Wielu flamandzkich pikinierów było wyposażonych w 

goedendagi – długie szczupaki używane do ściągania jeźdźców 

z konia. Ustawieni razem ze zwykłymi pikinierami, ci „chłopi” 

okazali się główną siłą podczas bitwy, sprowadzając wielu 

wyższej klasy konnych żołnierzy do swojego poziomu. 

Za każdym razem, gdy Ciężkozbrojni na Koniach atakują 

jednostkę Pikinierów, która nie znajduje się w Ścianie Tarcz, 

lub bronią się przed Pikinierami, oraz gdy otrzymają wtedy 

efekt Cofnięcia, Dezorganizacji lub Wycofania, rzuć kością: 

• Wynik 0–4 oznacza, że jednostka konna jest natychmiast 

pozbawiana koni (dodatkowo oprócz każdego innego 

efektu). Zgodnie z zasadami, jej żeton należy zastąpić 

Ciężkozbrojnymi Bez Koni (UM). 

• Wynik 5–9 nie daje żadnego efektu. 

RÓW I COFANIE 
Sądzisz że Francuzi nie mieli łatwo podczas bitwy? Poniższe 

zasady z całą pewnością nie sprawiają, że będzie im łatwiej. 

Jednostki konne nie mogą Szarżować przez ani na heks Rowu, 

ani rozpoczynać Szarży z heksu Rowu. 

Za każdym razem, gdy francuscy Ciężkozbrojni Konno (nawet 

jeśli podczas tej walki zostaną pozbawieni koni) otrzymają 

wynik Cofnięcia lub Dezorganizacji będąc na heksie rowu, lub 

Wycofania (i aby dotrzeć do swojego Sztandaru muszą przebyć 

heks rowu), wtedy francuski gracz rzuca kością: 

• Wynik 0–4 oznacza, że jednostka jest Eliminowana. 

• Wynik 5–9 oznacza, że nie ma dodatkowego efektu. 

Komentarz historyczny: Francuzi ponieśli większość strat gdy 

ich rycerze próbowali wycofać się przez do tej pory całkowicie 

błotniste grzęzawisko rowów. Wielu z nich, obciążonych 

zbroją i uwięzionych pod końmi, po prostu nie mogło się 

poruszyć i zginęło pod szybko narastającymi stosami ciał. 

Wiele dyskusji skupia się na tym, czy przyczyną porażki 

Francuzów były same rowy, czy może były one tylko jednym z 

wielu czynników. 

BALANS GRY 

Bieg przez rowy (sprzyja Franzom) 
Aby zachować balans gry, gracze mogą zignorować zasadę 

„Rów i Cofanie” (nawet jeśli ignorują realia sytuacji). 

Dowolne ustawienie Francuzów (sprzyja Franzom) 
Francuzi mogą rozstawić się w dowolnym miejscu na mapie na 

południe lub wschód od potoku biegnącego od Opactwa do 

4706 i do Courtrai pod jednym warunkiem: muszą mieć co 

najmniej jedną batalię Piechoty i jedną batalię Ciężkozbrojnych 

po każdej stronie drogi (północnej lub południowej) która 

biegnie od 4900 do 5115 (ale nie za liniami flamandzkimi). 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Rozgrywając tę bitwę z wszystkimi zasadami 

historycznymi, Francuzom bardzo trudno jest odnieść 

zwycięstwo. Poziomy Ucieczki zostały skonstruowane w ten 

sposób, aby było im nieco łatwiej. 

Dodatkowe punkty do flamandzkich Punktów Ucieczki: 

Każda flamandzka jednostka otrzymująca efekt Wycofania lub 

Eliminowana po walce z francuskimi Ciężkozbrojnymi jest 

warta podwójną ilość zwykłych Punktów Ucieczki. Dla 

Wycofanych w ten sposób jednostek użyj znacznika 

„Wycofana przez Ciężkozbrojnych” (Retired by Men-at-Arms), 

zaś tak Eliminowane jednostki umieść na odpowiednim polu na 

torze Punktów Ucieczki. 

Uwaga autora: Nie chcąc pozwolić, aby niższej klasy piechota 

zyskała chwałę za zwycięstwo, francuscy rycerze konni chcieli 

sami rozprawić się z wrogiem, dlatego piechota została z tyłu, 

a konnica ruszyła w Szarży. Możesz sprawdzić czy Francuzi 

mogą wygrać w ten sposób. 

Oddziały Zamkowe: Jeśli którakolwiek z jednostek 

rozpoczynających ustawiona w zamku (4718) zdoła wejść na 

dowolny heks na wschód od rzeki Lys i na południe od potoku 

biegnącego od 5215 do 4807 lub na wschód od potoku 

biegnącego od 3811 do 4705, wtedy Flamandowie natychmiast 

otrzymują 5 Punktów Ucieczki, niezależnie co wydarzy się 

później. 

Poziom Ucieczki Flamandów wynosi 35. (To dosyć 

wysoki poziom w porównaniu do innych bitew. Jest taki, 

ponieważ niektóre źródła podają, iż Flamandowie mieli 

wysokie morale: bronili swojego miasta. To sprawia, że 

Francuzi powinni zwrócić dużo uwagi na zasadę o 

dodatkowych flamandzkich Punktach Ucieczki opisaną 

powyżej.) 

 

Poziom Ucieczki Francuzów wynosi 35. 
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BANNOCKBURN 
Hrabstwo Stirling, Szkocja, 23-24 czerwca 1302 

Tło historyczne 
zkoci pod wodzą króla Roberta I bardzo szybko 

odzyskali większość terenów Szkocji i napadali na 

północne hrabstwa Anglii. Zagrożenie dla angielskiej 

twierdzy w zamku Stirling było realne, a król Edward II chciał 

możliwie najszybciej odbudować swoją reputację 

(jakąkolwiek posiadał wcześniej) po nieudanych kampaniach 

z lat 1310-11. Aby przeciwdziałać rosnącemu zagrożeniu ze 

strony Bruce'a, Edward II zebrał sporą i dość dobrą armię 

(ponad 15.000 ludzi). Następnie skierował się na północ, aby 

zmniejszyć zagrożenie dla Stirling i, jak Edward miał nadzieję, 

zniszczyć znacznie mniejsze siły Bruce'a. 

Edward działał pospiesznie i zignorował ostrzeżenia swoich 

lordów, z których wielu znało Szkotów. Maszerując na północ 

w szybkim tempie, jego awangarda dogoniła armię Szkotów 

na południe od zamku Stirling. Szkoci znaleźli się pośrodku 

terenu otoczonego przez przeszkody: wroga, gęsty las i dosyć 

strome, zdradliwe wybrzeże potoku o nazwie Bannock (stąd 

Bannock Burn). 

Hrabia Gloucester i większość angielskich konnych 

ciężkozbrojnych żołnierzy skręcili na wschód i północ, 

przecinając potok i mając zamiar uderzyć na sztab Moraya 

znajdujący się na południe od kaplicy świętego Niniana. Jak to 

często bywało w tamtych czasach, Szkoci weszli do schiltronu 

i szarża została odparta. Co gorsza dla Anglików, król Robert 

podniósł morale swojej armii, pokonując Henryka z Bohun w 

klasycznym pojedynku jeden na jednego. Henryk przegrał tuż 

po tym, gdy topór Roberta przebił jego hełm i przeciął mu 

głowę na pół. Zaiste była to bardzo imponująca śmierć. 

W tym czasie główna siła bojowa Edwarda, jaką była jego 

piechota, maszerowała w kierunku pola bitwy w wielkim 

nieładzie i docierała na miejsce stopniowo oddział za 

oddziałem dopiero późnym wieczorem. Ponieważ Szkoci 

trzymali się drogi do Stirling, piechota została zmuszona do 

spędzenia krótkiej nocy (o tej porze roku ciemna noc trwa 

tylko przez około 4 godziny) obozując na bagnistym, 

podmokłym i niewygodnym terenie niziny Balquhiderock, lub 

razem z taborem Edwarda, w pewnej odległości na południe 

od potoku. 

O wschodzie słońca większość angielskiej piechoty wciąż 

dopiero docierała na miejsce, niektórzy zaś budzili się i 

ociężale ustawiali na swoich pozycjach, zaś reszta próbowała 

utworzyć jakąkolwiek linię za już rozstawioną ciężką 

kawalerią. Trudno jest dokładnie określić co się wtedy 

wydarzyło. Wygląda jednak na to, że początkowa szarża 

angielskich rycerzy konnych została odparta i Szkoci 

natychmiast ruszyli do ataku, wylewając się ze swojej pozycji 

na poszarpaną, zmęczoną i wciąż ustawiającą się angielską 

piechotę, doprowadzając do jej masowego odwrotu. 

Uwaga autora: Trudno jest znaleźć dwa źródła - z epoki lub 

współczesne - które zgadzają się co do tego, gdzie dokładnie 

miała miejsce bitwa lub kto był rozmieszczony w jakim 

miejscu. Tereny te znacznie się zmieniły od XIV wieku. Poniżej 

przedstawiamy scenariusz według nas najbardziej 

prawdopodobny, choć nie jedyny, biorąc pod uwagę fakty. 

Symulowana poniżej bitwa nie obejmuje małych starć z 

pierwszego dnia, ponieważ nie są one szczególnie interesujące. 

CZAS GRY 
Rozgrywka trwa około dwie godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia angielska rozstawia jednostki jako pierwsza. 

   Armia Szkotów 
 

Dowódcy: Król Robert I (GD); Edward Bruce, hrabia 

Carrick; Thomas Randolph, 1. hrabia Moray. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: King (Robert I), Carrick oraz Moray. Ustawić nie 

dalej niż 3 heksy od ich dowódców. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku północno-

wschodnim. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Thomas Randolph, 1. hrabia Moray 

4424, 4523-4524 Szkoci: 3x Długie Łuki  

(LB #1-3 +1) [a] 

4623, 4722, 4822, 

4624, 4723, 4823 

Szkoci: 6x Pikinierzy  

(PK #1-3 –2, #4-6 –1),  

2x Topornicy (AX #1-2 –2) [b] 

4722 Moray 

Robert I, król Szkotów 

4921, 5021, 5120, 5220 Szkoci: 4x Pikinierzy (PK #1-4      

-2), 2x Topornicy (AX #1-2 +1)[b] 

4922, 5022, 5121, 5221 Szkoci: 4x Pikinierzy  

(PK #5-8 –1) 

Stara rzymska droga, 

dowolny heks od 4923 

do 5721 (włącznie) 

Szkoci: 4x Hobelarzy  

(MH/DH #1-2 +1) [c] 

5021 Robert I 
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Edward Bruce, hrabia Carrick 

5517, 5617, 5618 Szkoci: 3x Długie Łuki (LB #1-3 

+1) 

5319, 5419, 5518, 

5420, 5519, 5619 

Szkoci: 6x Pikinierzy (PK #1-3  

–2, #4-6 –1), 2x Topornicy (AX 

#1-2 –2) [b] 

5419 Carrick 

Wszyscy Pikinierzy rozpoczynają w schiltronie. Hobelarzy 

mogą rozpoczynać konno jako MH lub spieszeni jako DH. 

a: Nie ma pełnej zgody co do tego, czy Szkoci mieli długie łuki, ale 

dowody wydają się wskazywać, że tak oraz że ich broń nie różniła się 

od broni Walijczyków. To stanowisko jest oparte na dyskusji 

dotyczącej definicji długiego łuku według „The Medieval Archer” 

Bradbury'ego. Ale przewaga angielskich strzelców wynikała nie tyle z 

rodzaju broni, co z dużej liczby użytych łuczników i sposobu ich 

wykorzystania. To była kwestia taktyki, a nie broni. 

b: Zobacz poniżej zasady specjalne dotyczące jednostek toporników. 

c: Z niektórych źródeł wynika, że jednostki te rozpoczęły na koniach, 

a następnie zsiadły, aby dołączyć do piechoty. Kiedy armia angielska 

zaczęła przegrywać, wrócili na konie i ruszyli do pościgu. 

   Armia Anglików 
 

Komentarz historyczny: W angielskiej armii przed walką 

panował chaos. Jedynie ciężkozbrojni na koniach byli gotowi 

i rozstawieni. Reszta armii - cała piechota, spędziła pracowitą 

noc (która była raczej krótka, trwała od tuż przed północą do 

około 3:15... krótkie letnie noce na północy dla żołnierzy 

czasami były męczące) na bagnistych bagnach Carse i w 

angielskim obozie na południe od Bannockburn (na mapie tam 

gdzie znajduje się legenda i nazwa mapy). Piechota dopiero 

zaczynała się ustawiać, a większość armii wciąż szła w 

kierunku pola bitwy, kiedy ta już się rozpoczęła. 

Powyższe ma dwa skutki. Większość piechoty jest 

porozrzucana, praktycznie tracąc przez to przewagę z powodu 

swojej liczebności, zaś pikinierzy są w Dezorganizacji. 

Dowódcy [a]: Król Edward II (GD); Gilbert de Clare, 8. 

hrabia Gloucester; Humphrey de Bohun, 4. hrabia Hereford; 

Robert Clifford, 1. baron Clifford; Henry de Beaumont,  

1. baron Beaumont. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: King (Edward II) jest używany przez wszystkie 

angielskie jednostki. Umieścić nie dalej niż 3 heksy od króla 

Edwarda II. 

Kierunek: Wszystkie w kierunku południowo-zachodnim. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Gilbert de Clare, 8. hrabia Gloucester 

5115 Anglicy: 1x Ciężkozbrojni 

Konno (MM #1 –3), Gloucester 

4515-4516, 4615-4616 Anglicy: 4x Ciężkozbrojni 

Konno (MM #2-5 –2) 

Humphrey de Bohun, 4. hrabia Hereford 

4714-4715, 4814-4815, 

4914 

Anglicy: 5x Ciężkozbrojni 

Konno (MM #1 –2, #2-5 –1), 

Hereford 

Edward II, król Anglii 

4713 Edward II 

4216, 4109, 5810 Anglicy: 3x Długie Łuki  

(LB #1-3 +1) 

4011, 4208, 4309, 4412, 

4510, 4608, 4611, 4613, 

4712, 5009, 5711, 6008 

Anglicy: 12x Pikinierzy  

(PK #1-2 –2, #3-4 –1, #5-11 0, 

#12 +1) [b] 

Angielski Obóz  

(pole poza mapą) Anglicy: 3x Długie Łuki (LB  

#4-6 +1), 4x Pikinierzy  

(PK #13-16 +1) [b] 

Henry Beaumont, 1. baron Beaumont 

4317-4319, 4419-4420, 

4519 

Anglicy: 6x Długie Łuki  

(LB #1-6 +1) 

4215, 4413 

 

Anglicy: 2x Pikinierzy  

(PK #3-4 –1), Beaumont 

Robert Clifford, 1. baron Clifford 

4910-4911, 5011-5012 Anglicy: 4x Długie Łuki  

(LB #1-4 +1) 

4709, 5213 Gaskończycy: 2x Kusznicy  

(CB #1-2 +1) 

4812, 5411 Anglicy: 2x Pikinierzy  

(PK #1-2 –1), Clifford 

Angielscy Pikinierzy rozpoczynają w Dezorganizacji. 

a: Chociaż znamy nazwiska większości głównych angielskich 

dowódców, innych niż Gloucester i Hereford prowadzący kawalerię, 

niewiele jest wskazówek odnośnie kto jeszcze uczestniczył w bitwie i 

czym się zajmował. Musieliśmy przydzielać dowódców do batalii, 

którymi być może nie dowodzili, a problem pogłębia fakt, że 

większość armii nie była w pełni uformowana. 

b: Sugerujemy losowe wybranie żetonów spośród dostępnych w tym 

kolorze ID, czyli z wyjątkiem tych na polu English Camp (Angielski 

Obóz) poza mapą, ponieważ różnią się nieco zdolnościami. 

KTO ROZPOCZYNA 
Istnieje pewna różnica zdań co do tego kto faktycznie jako 

pierwszy ruszył do boju. Większość źródeł - ale nie wszystkie 

- podaje, że byli to Anglicy. Jest wystarczająco dużo 

nieporozumień, aby pozwolić, aby rozstrzygnął o tym rzut 

kością. Zatem grę rozpoczyna ten kto rzuci większą liczbę. 

MUR TARCZ / SCHILTRON 
Szkoci – Schiltron 

Anglicy – brak Muru Tarcz 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 15 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Szkotach. 

TEREN 
Potoki. Te małe cieki wodne ze zdradzieckim brzegiem 

stanowiły poważną przeszkodę dla ruchu jednostek. Miały duży 

wpływ na bitwę. 

Jednostki konne nie mogą Uderzać ani Szarżować przez 

krawędź heksu z Potokiem. Co więcej każda jednostka konna, 

która przekroczy Potok inaczej niż za pomocą mostu lub brodu, 

musi wykonać rzut na Dezorganizację jedną kością: 
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• Jeśli zmodyfikowany wynik wynosi 5 lub więcej, dana 

jednostka jest natychmiast w Dezorganizacji. 

• Jeśli zmodyfikowany wynik wynosi 4 lub mniej, nie ma 

żadnego efektu. 

Mosty i Brody. Można ich użyć tylko wtedy, gdy poruszająca 

się jednostka nie ma zamiaru przesuwać się bezpośrednio na 

heks sąsiadujący z jednostką wroga. W przeciwnym razie - oraz 

przed walką - należy wykonać test taki jak przy Potoku. 

Bagna Carse. Wschodnia część Carse of Balquhiderock była 

bagnistym, wodnistym torfowiskiem. Wodnista część była serią 

niskich sadzawek, które pokrywały ten obszar i uprzykrzały 

życie angielskiej piechoty znajdującej się w obozie. 

Kaplica św. Niniana. Jest to centralny punkt lewej flanki 

Szkotów. Nie ma żadnego wpływu na bitwę ani ruch. 

Wilcze doły. Aby obronić się przed natarciem Anglików, 

Robert, jak często to robiono w tamtych czasach, wykopał linię 

wilczych dołów, za którymi 23 czerwca rozstawił jedną ze 

swoich batalii. Wygląda na to, że Anglicy jednak nie nacierali 

w tym kierunku  lub poruszali się wzdłuż  tej linii – mogli ją 

spostrzec podczas pojedynku króla Roberta z Henrykiem de 

Bohun - i nie ma o nich więcej wzmianek w raportach. W grze 

każda jednostka Ciężkozbrojnych Konno wchodząca na heks 

Wilczych Dołów zwykłym ruchem, w wyniku Zajęcia Zdobytej 

Pozycji albo Szarżą musi przejść test Potknięcia, wykonując 

rzut jedną kością: 

• Wynik 2 lub mniej oznacza, że jeźdźcy są pozbawieni koni. 

Zastąp jednostkę Ciężkozbrojnych Konno MM jednostką 

Ciężkozbrojnych Bez Koni UH, a wszelkich ruch jednostki 

zostaje zatrzymany. Nie może ona atakować Uderzeniem 

podczas tej Aktywacji. Dla przypomnienia można ją 

oznaczyć znacznikiem zużytej kontr-szarży Counter-

Charge Used do końca Aktywacji. 

• Wynik 3 lub więcej oznacza, że nie ma żadnego efektu. 

SZKOCKI SCHILTRON 
Chociaż często jest używany do określenia rodzaju oddziałów, 

schiltron w istocie był zwartym szykiem pikinierów na polu 

walki podobnym do falangi, zaś w grze oznaczany jest za 

pomocą tego samego znacznika co Mur Tarcz (16.2). W obliczu 

ataku z flanki lub od tyłu, jednostki znajdujące się z tyłu 

odwracały się na zewnątrz, tworząc średniowieczną wersję 

kwadratu. Piechota tworząca schiltron wysuwała do przodu 

włócznie (piki) przeciw konnicy, tak iż niewielu zdołałoby ją 

sforsować lub choćby spróbować. 

Na początku swojej Aktywacji dowolna jednostka szkockich 

Pikinierów, która nie jest w stanie Dezorganizacji ani 

Wycofania (znacznik Retired), ani nie sąsiaduje z jednostką 

wroga, może ustawić się w Schiltronie – należy przykryć ją 

znacznikiem tej formacji. 

Pikinierzy ustawieni w Schiltronie: 

• Nie mogą poruszać się ani atakować (wyjątek: zobacz punkt 

„Jednostki toporników”). 

• Jeśli sąsiadują z inną jednostką Pikinierów będącą w 

Schiltronie, wtedy ich Boczne heksy są traktowane jako 

Przednie. Poza tym posiadają Tylne heksy zgodnie ze 

standardowymi zasadami i w przypadku gdy wróg zaatakuje 

ich z tej strony, wtedy otrzymuje on korzystne modyfikatory. 

Jednostki Ciężkozbrojne Konno nie mogą przeprowadzać 

ataku Szarżą przez Przedni ani Boczny heks (traktowany jak 

jak zapisano powyżej) na jednostkę stojącą w Schiltronie. 

Mogą wtedy atakować wykonując Uderzenie, ale po 

uniknięciu Niechęci do Szarży (13.5). Należy skorzystać z 

tabeli NIECHĘĆ DO UDERZENIA NA PIKINIERÓW W 

SCHILTRONIE. 

• Jednostki stojące w Schiltronie, gdy otrzymają status w 

Dezorganizacji, wciąż pozostają w Schiltronie. 

• Jednostki, które otrzymają efekt Wycofania, opuszczają 

formację Shiltronu (należy usunąć znacznik Shiltron). 

• Jednostki stojące w Shiltronie ignorują wszystkie wyniki 

nakazujące im się Cofnąć. 

Pikinierzy, niezależnie czy są w Dezorganizacji czy nie, mogą 

opuścić Shiltron na początku jakiejkolwiek Aktywacji, jeśli nie 

sąsiadują z żadną jednostką wroga. 

Uwaga: Wszystkie batalie Szkotów powinny jednocześnie 

ustawić się w formacji Schiltronu. Nie musisz tego robić, ale 

to daje dobrą obronę, zwłaszcza gdy pośród nich będą 

jednostki toporników. 

JEDNOSTKI TOPORNIKÓW AX 
Jako ciekawy wyjątek od zasad Stosu (10.0), każda jednostka 

toporników może ustawiać się w stosie pod szkocką jednostką 

Pikinierów stojących w Schiltronie. 

• Topornicy sami nie znajdują się w Shiltronie i formacja ta 

nie ma żadnego wpływu na ich siłę bojową ani 

modyfikatory walki. Otrzymują każdy wynik w postaci 

Dezorganizacji, Wycofania i Eliminacji, który przyjęli 

stojący z nimi w stosie Pikinierzy. 

• Topornicy mogą ruszyć się ze swojego heksu w dowolnym 

momencie aktywacji batalii, co oznacza, że mogą ruszyć do 

przodu i zaatakować! 

• Topornicy nie mogą przechodzić przez jednostki Pikinierów. 

Mogą wejść na heks jednostki Pikinierów stojących w 

Schiltronie, ale muszą się wtedy zatrzymać. 

• Jeśli Pikinierzy opuszczą Schiltron, wtedy jednostki 

Toporników i Pikinierów muszą zakończyć Fazę 

Ruchu/Ostrzału swojej Aktywacji na oddzielnych heksach. 

SZKOCCY HOBELARZY MH/DH 
Szkoci mają dwie jednostki lekkiej kawalerii, Keitha i Douglasa, 

które są częścią batalii Roberta. Traktujemy je jak Hobelarów. 

Podczas bitwy działali raczej niezależnie. 

• Kiedy zsiadają z koni, są traktowani jako Ciężkozbrojni 

Spieszeni (a ich wartości MOD Obronnego odzwierciedlają 

ich nieco mniejsze możliwości w tym statusie).  

• Ci dwaj Hobelarzy zawsze są w Zasięgu Dowodzenia. 

DEZORGANIZACJA ANGIELSKICH JEDNOSTEK 
Praktycznie wszystkie jednostki piechoty angielskiej były w 

stanie niemal całkowitego nieładu. Z tego powodu Szkoci mają 

przewagę nad Anglikami. Aby uzyskać bardziej konkurencyjną 

grę, można użyć alternatywnych zasad dla tego scenariusza: 

zobacz „Balans gry”. 

Jednostki angielskich Pikinierów, które rozpoczynają grę będąc 

w Dezorganizacji, mogą zostać Uporządkowane tylko wtedy, 

gdy znajdują się w Zasięgu Dowodzenia ich dowódcy. 
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Ewentualne kolejne Uporządkowania przebiegają już według 

zwykłych zasad. 

ANGIELSKI OBÓZ 
Na mapie jest pole angielskiego Obozu (dół/południe mapy). 

Kilka jednostek batalii Edwarda rozpoczyna grę z tego pola. 

Aby wprowadzić te jednostki na mapę, gracz angielski 

aktywuje je za pomocą Dowolnej Aktywacji. Wchodzą na mapę 

przez heks 6008, stosując standardowe zasady dotyczące 

posiłków (7.5). Jednostki wchodzące z angielskiego Obozu są 

Poza Dowództwem podczas Aktywacji, w której wchodzą 

(oznacz je znacznikami Out of Command). Nie można ich 

Uporządkować, dopóki nie wejdą na mapę. Podlegają 

wcześniej określonej zasadzie „Dezorganizacji angielskich 

jednostek” (jeśli zasada ta jest używana w grze). 

BALANS GRY 

Alternatywne rozstawienie początkowe 

Balans gry można przesunąć nieco na korzyść Anglików 

poprzez: 

• Ustawienie Ciężkozbrojnych (MM) zgodnie z opisem. 

• Ustawienie 8 jednostek Długich Łuków (LB) nie dalej niż 2 

heksy od 4418. 

• Ustawienie 4 jednostek Długich Łuków (LB) nie dalej niż 1 

heks od 4911. 

• Ustawienie wszystkich Pikinierów (PK), wszystkich 

Kuszników (CB) i 4 długich łuków (LB) według uznania, 

ale za królem Edwardem II (na wschód od niego). Przykład 

takiego miejsca to linia heksów od 4115 do 5210. 

Strach i dezorganizacja Szkotów (sprzyja Anglikom) 

Zignoruj specjalną zasadę dotyczącą dezorganizacji Anglików. 

Obowiązują standardowe zasady uporządkowania jednostek 

zdezorganizowanych. 

Zbyt łatwo dla Anglików (sprzyja Szkotom) 

Umiejętności, które nadaliśmy angielskim dowódcom 

piechoty, są w celu zrównoważenia gry. Jeśli chcesz uzyskać 

bardziej historyczną perspektywę, zmniejsz Wartość 

Aktywacji i Zasięgu Dowodzenia Clifforda i Beaumonta o 1. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Standardowy scenariusz jest nieco niehistoryczny, 

ponieważ został zrównoważony. Jest jednak również 

alternatywna wersja, która zwiększa poprawność historyczną. 

Używając (naszej wersji) historycznego rozmieszczenia 

jednostek, Szkoci uzyskują sporą przewagę. Natomiast 

używając standardowego (niehistorycznego), gra jest 

wyrównana. 

Poziom Ucieczki Anglików wynosi 40. 
 

Poziom Ucieczki Szkotów wynosi 30. 

 

 

CREÇY 
Pikardia, Francja, 26 sierpnia 1346 

Tło historyczne 
reçy to pierwsza duża bitwa z okresu, który nazywamy 

wojną stuletnią, oraz klasyczny przykład tego, jak 

piechota i  łucznicy ustawieni na terenie dogodnym do 

obrony są niezwykle trudnym wyzwaniem dla wrogiej konnicy. 

Francuzi ścigali znacznie mniejsze siły Edwarda III po całej 

północnej Francji. Edward w końcu zdecydował się odwrócić i 

stawić czoła królowi Filipowi. Wybrał do tego pozycję obronną 

na wzniesieniu na wschód od wioski Creçy, osłonioną z jednej 

strony przez rzekę, a z drugiej przez las i wioskę. Dodatkowo 

zaopatrzył się w szereg wilczych dołów wykopanych u 

podstawy wzniesienia, co miało utrudnić wrogiej konnicy 

poruszanie się z dużą prędkością. 

Francuska armia była rozciągnięta na wiele kilometrów, a 

ulewny deszcz był dużym utrudnieniem dla awangardy 

złożonej ze sławnych genueńskich kuszników. Mimo to armia 

ruszyła naprzód, by zaatakować angielską prawą flankę, jednak 

po chwili musiała się cofnąć z powodu ostrzału angielskich 

długich łuków. Gdy się przegrupowywali, na pole walki dotarła 

grupa ciężkozbrojnych na koniach z Alençon i, jak to miała w 

zwyczaju francuska ciężkozbrojna konnica, natychmiast 

zaatakowała, tratując wielu kuszników, którzy znaleźli się im 

na drodze. 

W pierwszej z kilku podobnych szarż francuskie konie,  

potykając się o doły-pułapki, dotarły do solidnej ściany 

angielskich włóczni. Konie odmówiły szarży, angielskie długie 

łuki przetrzebiły jeźdźców, a następnie zza linii obronnej 

wypadli angielscy rycerze, by wykończyć Francuzów. Wielu 

zostało pozbawionych koni i stali się bezużyteczni. 
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CZAS GRY 
Rozgrywka średnio trwa około dwie godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia angielska rozstawia jednostki jako pierwsza. 

Armia Anglików 
 

Dowódcy: Król Edward III (GD); Edward Plantagenet, książę 

Walii [a]; Richard FitzAlan, 10. hrabia Arundel; William de 

Bohun, 1. hrabia Northampton; Godfrey de Harcourt [b] 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: King (król Edward III) jest używany przez 

wszystkie angielskie jednostki. Umieścić nie dalej niż 3 heksy 

od króla Edwarda III. 

Kierunek: Według uznania angielskiego gracza. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Godfrey de Harcourt 

4610-4613, 4709, 4809, 

4908, 5008, 5108, 5209, 

5309, 5410 

Anglicy: 9x Długie Łuki (LB #1-

7: +1, #8-9: +2), 3x Pikinierzy 

(PK #8-10: 0), Harcourt 

4613, 5510 2x angielskie Bombardy [c] 

Richard FitzAlan, 10. hrabia Arundel 

4513-4517, 4618-4622, 

4722, 4823 

Anglicy: 9x Długie Łuki (LB #1-

7: +1, #8-9: +2), 3x Pikinierzy 

(PK #5-7: 0), Arundel 

Edward Plantagenet, książę Walii 

4910-4914 Anglicy: 5x Ciężkozbrojni 

Spieszeni (DM #1: –3, #2-4: –2, 

#5: –1), Wales 

William de Bohun, 1s. hrabia Northampton 

4917-4921 Anglicy: 5x Ciężkozbrojni 

Spieszeni (DM #2-4: –2, #5-6: 

–1), Northampton 

Edward III, król Anglii 

Na dowolnym heksie z 

drogą od 5119 do 5213 

Anglicy: 3x Długie Łuki (LB #1-

3: +1), 2x Pikinierzy (PK #8-9: 

0), 3x Ciężkozbrojni Spieszeni 

(DM #1: –3, #2-3: –2), 

Edward III 

Na dowolnym heksie 

sąsiadującym z obszarem 

taboru (Wagon Lager), 

ale nie na nim 

Anglicy: 2x Hobelarzy Konno 

(MH #1-2: +1) [d] 

a: Powszechnie znany jako Czarny Książę, choć dopiero w 

późniejszych czasach, po jego śmierci.  

b: Godfrey pochodził z Normandii. Francuzi uważali go za zdrajcę. 

c: Zobacz jeden z podrozdziałów, kawałek dalej. 

d: Najprawdopodobniej ci Hobelarowie były Gaskończykami, a więc 

konnymi kusznikami. Wygląda na to, że nie brali udziału w żadnej 

walce. 

 

 

 

 

   Armia Francuzów 
 

Dowódcy: Król Philip VI (GD); Jan Luksemburski, król 

Bohemii (Czech) [a]; Charles II, hrabia d’Alençon [b]; Carlo 

Grimaldi [c], Ottone Doria  

a: Jan był bardzo stary i miał bardzo słaby wzrok. Mimo to upierał się, 

iż chce walczyć z przodu ze swoimi ludźmi. Zapłacił za to swoim 

życiem. 

b: Młodszy brat króla. 

c: Carlo Grimaldi był założycielem rodziny rządzącej dzisiaj w 

Księstwie Monako. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: King (Philip VI), Luxembourg, Grimaldi, Doria 

oraz Alençon. Ustawić na dowolnym heksie w momencie gdy 

dana batalia zostanie Aktywowana lub wejdzie jako posiłki. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku północnym. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Carlo Grimaldi 

3908-3909, 4009-4013, 

4109-4113 

Genueńczycy: 12x Kusznicy (CB 

#1-12: +1), Grimaldi 

Ottone Doria 

3905-3907, 4005-4008, 

4105-4108 

Genueńczycy: 11x Kusznicy (CB 

#1-11: +1), Doria 

Charles II, hrabia d’Alençon 

3610-3614, 3708-3714 Francuzi: 12x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1: –3, #2-8: –2, #9-12: –

1), Alençon 

Francuskie posiłki 

Francuzi mają dwie dodatkowe batalie ciężkozbrojnych 

żołnierzy, które mogą wejść na mapę zgodnie z zasadami 7.5. 

Batalia luksemburska musi wejść przed Filipem VI. Gracz 

francuski nie może wprowadzić żadnej z nich podczas 

pierwszej Dowolnej Aktywacji, a dopiero w kolejnych. 

Kiedy gracz francuski będzie chciał wprowadzić Phillipa VI i 

jego batalię (podczas francuskiej Dowolnej Aktywacji), musi 

rzucić kością. Jeśli wypadnie liczba parzysta, King Phillip 

Aktywuje się i wchodzi. Przy nieparzystym wyniku Dowolna 

Aktywacja jest przenoszona na dowolnego innego francuskiego 

dowódcę. 

1) Batalia Luxembourgu 

Francuzi: 8x Ciężkozbr. Konno (MM #1-5: –2, #6-8: –1), 

Luxembourg 

Jednostki te wchodzą przez heksy 3604-3610. 

2) Batalia Philipa VI 

Francuzi: 7x Ciężkozbr. Konno (MM #1-2: –3, #3-6: –2, #7: 

–1), Philip VI 

Jednostki te wchodzą przez heksy 3609-3616. 

Komentarz historyczny: Francuzi mieli duży kontyngent z 

lokalnego poboru oraz milicji – w grze byliby to (raczej słabi) 

Pikinierzy. Byli jednak daleko z tyłu, razem z francuskim 

taborem, nie brali udziału w bitwie. 
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KTO ROZPOCZYNA 
Jako pierwszy Dowolną Aktywację otrzymuje gracz francuski, 

ale do Aktywacji musi wybrać jedną z batalii Kuszników. 

MUR TARCZ / SCHILTRON 
Anglicy i Francuzi – brak Muru Tarcz 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 18 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Francuzach (Uwaga: na Torze Generalnym jest błąd i zamiast 

„English Crecy” powinno być „French Crecy”). 

TEREN 
Czysty. W normalnych okolicznościach koszt ruchu wynosiłby 

1 PR. Jednak tuż przed bitwą padało dość obficie (zobacz 

zasady dotyczące kusz genueńskich), a nisko położone doliny 

w pobliżu podmokłych obszarów rzeki były bardzo błotniste i 

trudne do pokonania. Dlatego wejście na wszystkie czyste 

heksy pierwszego poziomu wysokości kosztuje 2 PR, co jest 

zdecydowanie niekorzystne dla Francuzów. 

Wilcze doły. Wydaje się, że Anglicy, grając od lat w takie gry 

ze Szkotami, wykopali przed swoimi liniami małe doły. Były 

one trudne do zauważenia przez nadjeżdżające jednostki konne, 

przez co wiele wierzchowców potykało się, upadało i zrzucało 

jeźdźców. Każda jednostka Ciężkozbrojnych Konno 

wchodząca na heks Wilczych Dołów zwykłym ruchem lub w 

wyniku Zajęcia Zdobytej Pozycji albo Szarżą musi przejść test 

Potknięcia, wykonując rzut jedną kością: 

• Wynik 2 lub mniej oznacza, że jeźdźcy są pozbawieni koni. 

Zastąp jednostkę Ciężkozbrojnych Konno MM jednostką 

Ciężkozbrojnych Bez Koni UH, a wszelki ruch jednostki 

zostaje zatrzymany. Nie może ona atakować Uderzeniem 

podczas tej Aktywacji. Dla przypomnienia można ją 

przykryć znacznikiem zużytej kontr-szarży Counter-Charge 

Used do końca Aktywacji. 

• Wynik 3 lub więcej oznacza, że nie ma żadnego efektu. 

Wzgórza. Prawa strona wzgórza, na którym ustawili się 

Anglicy, była na tyle stroma, iż Francuzi nie mieli zamiaru 

wykorzystać go do ataku. Dodatkowe trudności w ruchu i ataku 

są odnotowane w odpowiednich tabelach. Strome zbocza nie 

mają żadnego wpływu na ostrzał poza różnicą w wysokości. 

Drogi. Deszcz najprawdopodobniej nie miał wpływu na drogi. 

Jednostki mogą korzystać ze zwykłego kosztu ruchu wzdłuż 

drogi tylko wtedy, gdy nie używają drogi do poruszania się w 

sąsiedztwie jakiejkolwiek jednostki wroga. Aby skorzystać z 

szybkości ruchu po drodze, jednostka musi przemieścić się z 

jednego heksu drogi na drugi przez połączone drogi. 

JAN LUKSEMBURSKI, KRÓL BOHEMII (CZECH) 
Chociaż Jan jest królem, w grze nie jest za niego uznawany 

podczas liczenia Punktów Ucieczki (3.0); liczy się jak każdy 

inny nazwany dowódca. To jest francuska bitwa, a on nie był 

francuskim królem, więc jego śmierć lub schwytanie nie 

miałyby takiego samego wpływu na morale Francuzów, jak 

gdyby stracili własnego króla. 

GENUEŃSCY KUSZNICY 
Jedyną piechotą po stronie Francuzów był ich duży kontyngent 

genueńskich kuszników uważanych za najlepszych w swoim 

rodzaju w Europie (nawet jeśli papież zakazał ich używania).  

Jednak Creçy nie było ich najlepszym występem, a wielu 

francuskich historyków nazywa ich tchórzami, zdrajcami i 

jedyną przyczyną porażki Francuzów. My wraz z większością 

historyków uważamy, że Francuzi nie zrozumieli sedna sprawy. 

Należy zauważyć, że używane w tym okresie kusze były 

drewnianej konstrukcji. Metalowe pojawiły się sto lat później. 

W związku z tym nie były tak wydajne ani efektywne, w rzeczy 

samej były słabsze niż długie łuki z większym zasięgiem i siłą 

przebicia (maksymalnie około 340 metrów w porównaniu do 

około 230 metrów drewnianej kuszy). Z drugiej strony, krótszy 

i cięższy bełt w porównaniu do strzały z długiego łuku często 

nadrabiał ułomność w penetracji wrogich pancerzy swoją masą. 

Deszcz. Większość (ale nie wszystkie) źródeł podaje, że opady 

deszczu zaszkodziły kusznikom znacznie bardziej niż 

łucznikom. Ci ostatni, przewidując deszcz i aby uchronić 

cięciwę łuku, odpinali ją, czego Genueńczycy najwyraźniej nie 

robili podczas marszu. Aby uwzględnić ten negatywny efekt, 

odejmij dwa (MOD –2) podczas ataku każdego z kuszników. 

Uwaga autora: Niektóre źródła podają, że kusze były 

praktycznie bezużyteczne. My nie posuwamy się tak daleko. 

Bez tarczy: Wszystko wskazuje na to, że tarcze używane przez 

drużyny kuszników (kusznicy działali w zespołach 

składających się ze strzelców, ładowniczych i obrońców 

uzbrojonych w tarcze) znajdowały się w taborze z tyłu, 

niedostępne. Kusznicy byli zatem jeszcze bardziej podatni na 

ostrzał. Strzelając do jednostek Kuszników, jednostki z 

Długimi Łukami dodają jeden (MOD +1) do wyniku swojego 

rzutu podczas prowadzenia ostrzału. 

BOMBARDY 

Większość źródeł zgodnie podaje, że Anglicy pod Creçy mieli 

bombardy – małe, bardzo prymitywne działa. (Argumenty za i 

przeciw są dobrze przedstawione w książce Burne'a). 

Najwyraźniej działa te zasiały wśród genueńskich kuszników 

paniczny strach. Wydaje się również, że jest to pierwszy 

odnotowany przypadek użycia takiej broni w europejskiej 

bitwie polowej. 

• Bombardy nie mogą się poruszać. Mogą jedynie zmieniać 

kierunek do strzału. 

• Jako wyjątek od ograniczeń dotyczących stosu jednostek na 

jednym heksie (10.0), Bombardy mogą tworzyć stos razem 

z dowolną przyjazną jednostką piechoty. 

• Wrogi ostrzał nie ma żadnego wpływu na Bombardy. 

• Każda jednostka Bombardy może strzelić tylko dwa razy w 

grze. Mogą wystrzelić tylko raz na Aktywację. Bombarda 

może wystrzelić w dowolnym momencie, nawet w trakcie 

francuskiej aktywacji. Użyj znacznika braku pocisków (Out 

of Missiles), aby oznaczyć Bombardę, która wystrzeliła raz. 

Gdy wystrzeli drugi raz, usuń Bombardę z mapy. 

• Bombardy strzelają jak inne jednostki miotające, ale tylko 

przez swoje Przednie heksy. Rzuć jedną kostką i wynik 

sprawdź w tabeli WYNIK OSTRZAŁU BOMBARDY W 

CREÇY. Od wyniku rzutu odejmij liczbę heksów 

znajdujących się między Bombardą a celem. Nie ma 

żadnych innych modyfikatorów ostrzału. Na przykład 

Bombarda sąsiadująca z celem nie miałaby żadnego 

modyfikatora (MOD 0), a gdy cel jest oddalony o trzy heksy, 



 Men of Iron – Bitewnik 15 

 

 

© 2019 GMT Games, LLC 

czyli gdy są między nimi dwa heksy, wtedy ma MOD –2. 

Dla celów określenia LWDIZ Bombardy to artyleria (11.4). 

• Jeśli jest sama na heksie i wroga jednostka porusza się na 

sąsiedni heks, lub przyjazna jednostka, z którą jest w stosie, 

opuszcza ten heks w wyniku walki Uderzeniowej lub Szarżą, 

wtedy Bombarda jest Eliminowana. 

ANGIELSKI TABOR – WAGON LAGER 
Mamy oczywiście na myśli heksy w pobliżu Lasu Crecy – 

tabor z wozami (Wagon Lager), które zawierały bagaż 

Edwarda i wszystkie konie jego ciężkozbrojnych żołnierzy. 

Taboru strzeże kilkuset Hobelarów MH, lekkiej kawalerii 

łuczników używanej zwykle na flankach jako ochrona. 

Hobelarzy są częścią batalii króla Edwarda III. Zawsze są w 

Zasięgu Dowodzenia, niezależnie od odległości od Edwarda. 

Jeśli jakakolwiek francuska jednostka bojowa znajduje się na 

heksie wewnątrz Taboru na koniec jakiejkolwiek Aktywacji, 

Anglicy otrzymują jeden (+1) Punkt Ucieczki za każdą taką 

Aktywację. 

UWAGI DOTYCZĄCE ROZSTAWIENIA ANGLIKÓW 
Jest niemal tyle różnych wersji opisów rozmieszczenia armii 

angielskiej, ilu jest historyków, którzy ją podają. Dla tych z 

Was, którzy lubią czytać źródła, sugerujemy użycie 

rozstawienia opisanego przez Davida Nicolle, z łucznikami i 

pikinierami wymieszanymi w jednej linii, a ciężkozbrojnymi 

nieco z tyłu. Inne źródła podają, że ciężkozbrojni znajdowali 

się pośrodku dwóch linii frontu, z pikinierami po obu stronach 

i łucznikami na flankach. Jak wspomniano powyżej, hobelarzy 

mogą, ale nie muszą, otrzymać zadanie ochrony taboru; 

możliwe, że zsiedli z koni i walczyli pieszo wymieszani razem 

z pikinierami. Według nas jest inaczej. Ale jeśli lubisz 

eksperymentować, jak najbardziej do tego zachęcamy. 

BALANS GRY 

Swoboda wyboru (nieco sprzyja Francuzom) 

Francuzi standardowo otrzymują pierwszą aktywację, ale w 

tym wariancie mogą aktywować dowolną batalię (a nie tylko 

kuszników). 

Złowrogie doły (sprzyja Anglikom) 

Jeśli konne jednostki próbują Szarżować (nie tylko poruszać 

się) przez wilcze doły, rzucają kością i 2 lub mniej = tracą konie, 

wynik 3 lub więcej to Szarża nieudana, ale znacznik Szarży 

zostaje zastąpiony znacznikiem Uderzenia (Shock). 

Z dużej chmury mały deszcz (sprzyja Francuzom) 

Zignoruj  ograniczenia dla francuskich kuszników wynikające 

z zasady „Deszczu”. 

Tarcza nadziei (sprzyja Francuzom) 

Zignoruj zasadę „Bez tarczy” odnoszącą się do francuskich 

kuszników. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Francuzom trudno będzie wygrać przy stosowaniu 

wszystkich zasad historycznych. Jeśli natomiast wykorzystasz 

alternatywne zasady, wtedy król Edward nadal będzie mieć 

spore szanse, ale ty, jako bystry gracz, z pewnością znajdziesz 

na niego lepsze rozwiązanie niż Filip VI i jego kamraci. 

Poziom Ucieczki Anglików wynosi 40. 
 

Poziom Ucieczki Francuzów wynosi 50. 

 

POITIERS 
Poitou, Francja, 19 września 1356 

Tło historyczne 
oitiers to jedna z najczęściej opisywanych bitew z historii 

średniowiecza, ale też posiadająca najwięcej nieścisłości 

odnośnie jej przyczyn i przebiegu. 

Ponownie mamy Francuzów ścigających znacznie mniejszą 

angielską armię, która brała udział w chwalebnej misji 

grabieży i łupienia prowadzonej przez Edwarda, księcia Walii, 

tym razem w całej środkowej Francji. Armia Edwarda utknęła 

na południe od Poitiers; za nią znajdowała się armia francuska, 

a przed nią była rzeka, której przekroczenie naraziłoby 

Anglików na wielkie niebezpieczeństwo. Edward odwrócił się 

zatem w stronę Francuzów i ponownie wybrał bardzo dobrą 

pozycję dla swoich łuczników i piechurów. 

Podczas gdy angielskie lewe skrzydło było strzeżone przez 

podmokłą nizinę, ich przód, na szczycie niewielkiego 

wzniesienia, znajdował się prawdopodobnie za linią niskich 

żywopłotów – źródła różnie na ten temat podają – zaś po 

prawej Edward dodał kilka wilczych dołów. 

Francuzi ponownie nacierali falami, jak widać z poniższych 

zasad scenariusza. Jednak tym razem początkowo nie 

zamierzali atakować frontalnie. (Jedynie awangarda złożona z 

niemieckich najemników była innego zdania i gdy tylko 

zobaczyli Anglików, spięli swoje konie i po raz kolejny 

pokazali, że kiedy honor przewyższa inteligencję, wtedy dzieją 

się niedobre rzeczy.) Francuscy ciężkozbrojni ustawili się 

pieszo (w większości), zdejmując nawet pancerze z nóg, aby 

móc sprawniej się przemieszczać. Niestety zajęli pozycje w 

znacznej odległości od angielskich linii, a ponieważ nie 

posiadali odpowiedniego obuwia, skutek był taki, iż większość 

francuskiej piechoty miała problemy z przemieszczaniem się i 

nie do końca sprostała zadaniu. 

Ostateczny wynik był podobny jak w Creçy, choć bitwa była 

znacznie bardziej wyrównana – w dużej mierze zaważyła akcja 

podjęta z inicjatywy Captala de Buch, który poprowadził grupę 

angielskich konnych rycerzy wokół francuskiego lewego 

skrzydła, sprawnie przeskoczył ponad żywopłotami i 

zaatakował Francuzów od tyłu. 

P 
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Dwie ważne bitwy w ciągu dziesięciu lat udowodniły 

Francuzom, iż praktycznie niemożliwe jest przełamanie 

pozycji obronnej piechoty wspieranej przez strzelców. 60 lat 

później pod Agincourt Francuzi pokazali, że wciąż nic nie 

nauczyli się z tych lekcji. 

CZAS GRY 
Rozgrywka trwa około dwie godziny. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Angielska armia rozstawia jednostki jako pierwsza. 
 

   Armia Anglików 
 

Dowódcy: Edward Plantagenet, książę Walii (GD) [a]; Thomas 

de Beauchamp, 11. hrabia Warwick; William de Montagu, 2. 

hrabia Salisbury [b]; Jean III de Grailly, Captal de Buch. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Sztandar Walii (Wales) jest używany przez 

wszystkie angielskie jednostki. Ustawić na heksie 3012. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku północno-

zachodnim. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

William de Montagu, 2. hrabia Salisbury 

2511, 2512, 2514, 2611 Anglicy: 4x Długie Łuki (LB #1-4: 

+1) 

2513, 2613, 2615 Anglicy: 3x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #2-4: –2), Salisbury 

Thomas de Beauchamp, 11. hrabia Warwick 

2517-2520 Anglicy: 4x Długie Łuki (LB #1-4: 

+1) 

2515, 2516, 2617, 2619 Anglicy: 4x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #2-3: –2, #4-5: –1), Warwick 

Edward Plantagenet, książę Walii 

2814, 2817 Anglicy: 2x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #3: –2, #4: –1) 

2815, 2816 Anglicy: 2x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1: –3, #2: –2), Wales 

2911, 2918 Anglicy: 2x Hobelarzy Konno  

(MH #1-2: +1) 

2811, 2910 Anglicy: 2x Tabor (Wagon #1-2) 

Jean III de Grailly, Captal de Buch 

2911 Buch [c] 

a: Powszechnie znany jako Czarny Książę, choć dopiero w 

późniejszych czasach, po jego śmierci.  

b: Lewe skrzydło oddziałów z Warwick było również dowodzone 

przez hrabiego Oxfordu; a prawe z Salisbury przez hrabiego Suffolk. 

Dla celów gry oba te skrzydła złączyliśmy w pojedyncze batalie. 

c: Jean III de Grailly, jeden z Gaskończyków w angielskiej armii. Nie 

posiada własnej batalii; zobacz dotyczące go zasady specjalne. 

Komentarz historyczny: Istnieje wiele nieporozumień co do 

początkowego rozmieszczenia angielskiej piechoty, w 

szczególności czy łucznicy znajdowali się na skrzydłach  

spieszonych ciężkozbrojnych stojących w centrum, czy jednak, 

tak jak przyjęliśmy w grze, zostali ustawieni między 

ciężkozbrojnymi. Głównym sprawcą tej rozbieżności jest brak 

jednoznacznej definicji słowa „herce” znalezionego w 

Froissart i używanego do opisania sposobu, w jaki armie 

angielskie rozmieszczały swoją piechotę. W grze 

zdecydowaliśmy się zastosować ustawienie „na jeża”. Należy 

jednak zwrócić uwagę, że w większości bitew Anglicy mieli 

tendencję do umieszczania łuczników na skrzydłach. 

 

   Armia Francuzów 
 

Dowódcy: Król Jean II (GD); Karol, książę Normandii, 

Dauphin Francji; Filip Orleański, książę Orleanu [a]; Jan II, 

książę Saarbrücken [b]. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 3 

Sztandary: Saarbrücken, Dauphin, Orléans oraz King (król 

Jean II). Ustawić na dowolnym heksie. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku południowo-

wschodnim. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

John II, książę Saarbrücken 

2114, 2115 Francuzi: 2x Ciężkozbr. Konno 

[b] (Clemont, Audrehem: –2) 

1711-1712, 1717-1719 Genueńczycy: 5x Kusznicy (CB 

#1-5: +1) 

1713-1716 Francuzi (Niemcy): 4x Ciężkozbr. 

Konno (MM #4-5: –2, #6-7: –1), 

Saarbrücken 

Charles, książę Normandii, Dauphin Francji 

1511-1519 Francuzi: 9x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1-5: –2, #6-9: –1) [c], 

Dauphin 

Philip, książę Orleanu 

1311-1319 Francuzi: 9x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1-5: –2, #6-9: –1), Orléans 

Jean II, król Francji 

1009-1020 Francuzi: 12x Ciężkozbr. 

Spieszeni (DM #1-8: –2, #9-12: –

1), Jean II 

a: Młodszy brat księcia Normandii, jeszcze nie miał 21 lat. Zobacz 

specjalne zasady tej bitwy. 

b: Marszałkowie Clermont i Audrehem najprawdopodobniej 

dowodzili całą pierwszą batalią. Obaj jednak rozpoczęli walkę 

atakując jedynie ze swoimi francuskimi ciężkozbrojnymi żołnierzami. 

Reszta pierwszej batalii, złożona z kuszników i konnych niemieckich 

rycerzy - źródła nie zgadzają się co do tego czym dokładnie były te 

jednostki - była pod dowództwem kilku niemieckich hrabiów, z 

których tego z Saarbrücken wybraliśmy jako przedstawiciela. 

c: Niektórzy historycy twierdzą, że Francuzi byli wtedy przekonani, że 

powodem ich porażki pod Créçy była walka na koniach, dlatego tutaj 

w większości zdecydowali się z nich zsiąść. Ciężkozbrojni, aby 

ułatwić sobie walkę pieszą, odcinali nawet czubki butów i skracali 

lance. Najwyraźniej nie zdali sobie sprawy, że zejście z konia 

właściwie powinno być używane tylko do obrony oraz że aby 

zaatakować wroga, będą musieli przejść w pełniej zbroi długi dystans, 

niektórzy nawet do 2,4 km. Rzeczywistość jest taka, że ciężko 



 Men of Iron – Bitewnik 17 

 

 

© 2019 GMT Games, LLC 

uzbrojeni Francuzi walczyli z ziemi, pieszo od dawien dawna. 

Rozumieli jaki jest cel takiej walki i jak należy ją wykonywać. 

Jedynym problemem było tylko to, aby przekonać mającą o sobie 

wysokie mniemanie arystokrację, że walka piesza, tak jak walczą 

chłopi i inne niższe klasy, nie ma w sobie nic złego i jest społecznie 

akceptowalna. 

KTO ROZPOCZYNA 
Jako pierwszy Dowolną Aktywację otrzymuje gracz francuski, 

ale do Aktywacji musi wybrać Saarbrückena. 

MUR TARCZ / SCHILTRON 
Anglicy – brak Muru Tarcz 

Francuzi – brak Muru Tarcz 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 18 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Francuzach. 

TEREN 
Kilka rodzajów terenu ma niestandardowe efekty. Zostały one 

opisane poniżej. 

Czysty. Na mapie jest teren czysty i „tak-jakby-czysty”. 

Większość tych drugich, zwłaszcza wokół Maupertuis, to 

obszar porośnięty zaroślami, winnicami i różnymi innymi 

roślinami, które utrudniały ruch żołnierzy, nieco ich 

spowalniając. 

Żywopłot. Ta cecha terenu jest jednym z czynników, wokół 

których krążą pewne nieporozumienia. Musimy jednak zająć 

jedno stanowisko, więc uznaliśmy, że był obecny na polu bitwy. 

Ten trudny do przebicia rząd ciernistych krzewów stanowił 

poważną barierę w pierwszej godzinie bitwy, a o jego wpływie 

na walkę wspomina kilka źródeł z tamtego okresu. Nie ma 

natomiast o nim nic w materiałach opisujących kolejne 

godziny walk, na przykład mógł zostać zadeptany przez 

przekraczających go żołnierzy. Dlatego zasada jest taka, że gdy 

jednostka przekroczy heks żywopłotu (ruchem lub Zajmując 

Zdobytą Pozycję po walce), żywopłot nie jest już barierą (nie 

istnieje). Na mapie żywopłot jest oznaczony odpowiednią 

grafiką umieszczoną na krawędzi heksów. Między heksami 

2414 a 2513 nie ma żywopłotu (jest to mała pomoc dla 

Francuzów). 

Rów. Wykopany przez księcia Edwarda do ochrony prawej 

flanki. Wzmacniają go wozy, które właśnie wróciły z krótkiej 

próby wycofania się z powrotem przez rzekę Moisson na 

południe. 

Drogi. Droga Rzymska najprawdopodobniej była brukowana, 

podobnie jak wszystkie inne takie drogi. Pozostałe to zwykłe 

drogi gruntowe i szlaki. 

Maupertuis. Dziś to duże gospodarstwo, ale w XIV wieku 

było to raczej małe miasteczko. Traktujemy je jak wioskę. 

BATALIA KSIĘCIA ORLEANU 
Młody i niedoświadczony książę Orleanu widząc sojuszników 

znajdujących się przed nim z dwóch innych batalii i 

uciekających na tyły, rozkazał swoim ludziom opuścić pole 

walki. Gracze, którzy chcą uzyskać jak najwięcej historycznej 

zgodności, powinni przestrzegać następującej zasady: 

 

Za każdym razem, gdy francuski gracz Aktywuje batalię 

Orleanu (w jakikolwiek sposób), musi wtedy sprawdzić czy 

cała ta batalia nie ucieknie. Należy zsumować francuskie 

Punkty Ucieczki i dodać wynik rzutu jedną kością. Jeśli suma 

całkowita wynosi 25 lub więcej, wtedy orleańska batalia i 

wszystkie jej jednostki są natychmiast usuwane z gry. Gdy 

zostaną tak usunięte, nie liczą się do Punktów Ucieczki 

Francuzów. 

CLERMONT, AUDREHEM I MARNA NADZIEJA 
Ci francuscy rycerze mieli zaszczyt walczyć z Anglikami jako 

pierwsi. Dwie jednostki ciężkozbrojnych, Clermont i 

Audrehem, należą do batalii z Saarbrückena. Po pierwszej 

aktywacji muszą ruszyć w kierunku Anglików, a następnie 

szarżować na najbliższe (wg odległości w liczbie heksów) 

angielskie oddziały. 

JEAN III DE GRAILLY, CAPTAL DE BUCH 
Ten gaskoński „generał” jest tu reprezentowany nie dlatego, że 

był głównym przywódcą, ale ze względu na jego znaczenie w 

historii bitwy. To on pod koniec bitwy wziął niewielką grupę 

mężczyzn, okrążył wzgórze po prawej stronie Anglików, 

zaatakował batalię króla Francji z flanki i przepędził ją w pola 

walki, tym samym rozwiązując ją. 

Dlatego Captal de Buch może dowodzić dowolnymi 

jednostkami angielskimi znajdującymi bezpośrednio w jego 

(ograniczonym) zasięgu (tzn. stojącymi razem z nim na heksie) 

w dowolnym celu, według uznania angielskiego gracza. 

FRANCUSCY CIĘŻKOZBROJNI 
Ciężkozbrojni Konni z Saarbrucken, z wyjątkiem jednostek 

Clermonta i Audrehema, mogą zejść z konia i walczyć w ten 

sposób, jeśli gracz sobie tego życzy. Żetony jednostek są 

dostępne dla obu statusów. 

KUSZNICY 
Kuszników nie można Uporządkować. Dlatego dla nich każdy 

wynik Wycofania oznacza Eliminację. 

ANGIELSKI TABOR 
Wozy i cały tabor (ang. Wagon) są częścią batalii księcia 

Edwarda. Jeśli jednak książę aktywuje je do ruchu, wtedy nie 

może poruszyć żadnych jednostek bojowych. 

Tabor „Wagon” jest usuwany, jeśli spełnione są wszystkie 

poniższe warunki: 

• Francuska jednostka bojowa kończy swój ruch lub 

Zajmuje Zdobytą Pozycję po walce (cofanie się nie 

liczy), sąsiadując z taborem. 

• Nie znajduje się po drugiej stronie krawędzi heksu z 

rowem w stosunku do jednostki francuskiej. 

• Nie sąsiaduje z angielską jednostką bojową. 

BALANS GRY 

Swoboda wyboru (nieco sprzyja Francuzom) 

Francuzi nadal otrzymują pierwszą aktywację, ale mogą 

aktywować dowolną batalię. Zignoruj specjalną zasadę 

CLERMONT, AUDREHEM I MARNA NADZIEJA. 

 

 



18 Men of Iron – Bitewnik  
 

© 2019 GMT Games, LLC 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Francuzi walczyli pod Poitiers lepiej niż pod Créçy, ale 

rozmieszczenie, teren i brak skoordynowanego dowodzenia 

sprawia, że Francuzom wciąż trudno jest wygrać. 

Każdy usunięty tabor „Wagon” dodaje 2 do angielskich 

punktów ucieczki. 

Poziom Ucieczki Anglików wynosi 30. 
 

Poziom Ucieczki Francuzów wynosi 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁJERA 
Królestwo Kastylii (Hiszpania), 3 kwietnia 1367 

Tło historyczne 
a największa bitwa w grze pozwala doświadczyć starcia 

rozwiniętej już i zakorzenionej zachodnioeuropejskiej 

armii z zupełnie innym, prawie wschodnim systemem 

taktycznym, silnie uzależnionym od kawalerii. 

Edward, książę Walii, stara się zwiększyć dochody swojego 

księstwa Akwitanii poprzez rozszerzenie jego terytoriów na 

Pireneje. Zbiera dużą jak ten okres armię, trochę angielskich 

żołnierzy, mnóstwo długich łuków i pokaźny asortyment 

najemników z band zbójów zwanych wolnymi kompaniami, w 

tym z Wielkiej Kompanii. Przeciwko niemu stoi polityczna 

władza uzurpatora Henryka z Trastàmore, nieudolnego i 

słabnącego władcy Kastylii. 

Henryk ustawiając swoje siły spodziewał się, że Edward zbliży 

się do jego pozycji wzdłuż drogi ze wschodu. Jednak książę 

okrążył wzgórza po swojej prawej stronie i wyłonił się na lewej 

flance Henryka. Armia Henryka, wyszkolona do walki z lekką 

kawalerią Maurów, była nieodpowiednia rodzajowo, aby 

pokonać ciężej uzbrojoną – ale wciąż zwrotną – armię Edwarda 

złożoną z różnych rodzajów wojska. Ponadto większość 

kastylijskiej lekkiej kawalerii (genitores) nie była tak 

efektywna jak standardowi łucznicy konni, bardziej 

przypominali jeźdźców z plemion stepowych i mameluków. 

Chociaż byli całkiem dobrzy w wykonywaniu zadań, do 

których zostali stworzeni, to w tej bitwie nie byli odpowiednią 

formacją, jaką potrzebowali Kastylijczycy, by powstrzymać 

Edwarda. 

Długie łuki Edwarda szybko rozprawiły się z większością 

genitores, podczas gdy zdenerwowany Henryk próbował 

szybko przestawić swoją armię na odpowiednią pozycję. 

Znaczna część jego piechurów, którzy w większości składali 

się z ludzi ubogich, utonęła podczas próby ucieczki przez rzekę. 

Mimo że Nájera była jednym z wielkich zwycięstw księcia 

Edwarda – choć nie miało ono większego trwałego znaczenia 

strategicznego ani politycznego – to wynik bitwy mógł być 

odwrotny, gdyby armia Henryka od początku była 

T 
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odpowiednio ustawiona i gdyby poszczególni dowódcy księcia 

Edwarda nie mieli tak „dobrego” dnia. Nie ma jednak 

wątpliwości, że bitwa pokazała, iż składna koordynacja 

różnych rodzajów wojska – ciężkozbrojnych na koniach i 

spieszonych wspieranych przez długie łuki – przewyższa armie 

używające szybkiej lekkiej kawalerii. 

CZAS GRY 
Dla testerów czas gry wynosił około trzech godzin. 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia kastylijska jest rozstawiana jako pierwsza. 

 

   Armia Kastylijczyków 
 

Uwaga autora: To największa armia w grze, ale nie najlepsza. 

Komentarz historyczny: Armia kastylijska, ustawiając się 

przed bitwą, spodziewała się przybycia Anglików wzdłuż drogi 

z Navarette. Henryk zdecydował się nie ustawiać za rzeką 

Najarilla i wykorzystać ją do obrony, ponieważ zmusiłoby to 

jego kawalerię do działania defensywnego, w czym nie byli 

zbyt dobrzy... jak możesz się przekonać. Zamiast tego użył 

mniejszej rzeki Talde (właściwie to większy strumień), która 

byłaby dobrą pozycją, gdyby Edward rzeczywiście przybył 

drogą. Ale książę Edward, jak zobaczysz po rozstawieniu 

Anglików, miał inne plany. 

Dowódcy: Król Henryk II (GD) [a]; Bertrand du Guesclin [b]; 

Tello Alfonso z Kastylii - Castile; Alfonso z Aragón i Foix, 

książę Denii; Gomez Carillo [c]; Sancho Alfonso [c]. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 2 

Sztandary: Sztandar Kastylii (Castile) jest używany przez 

wszystkie kastylijskie jednostki. Ustawić na heksie 1902. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku północno-

wschodnim. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Bertrand du Guesclin 

1916, 2115, 2314, 2513 Francuzi: 3x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1-3: –2), Kastylijczycy: 1x 

Ciężkozbr. Konno (MM #1: –2), 

Guesclin 

1817, 2613 Kastylijczycy: 2x Kusznicy  

(CB #1-2: +1) 

2217, 2416 Kastylijczycy: 2x Procarze [d] 

(SL #1-2: +4) 

Uwaga: Francuscy routierzy (najemnicy) są pieszo, ale w trakcie 

gry można ich posadzić na koniach, posiadają odpowiednie żetony 

dla obu wersji. 

Tello Alfonso z Kastylii – Castile 

2410, 2509, 2609, 2708 Kastylijczycy: 4x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1-4: –1), Castile 

2510-2511, 2610-2611, 

2709-2710, 2809-2810 

Kastylijczycy: 8x Genitores [e]  

(GE #1-8: +1) 

2412, 2909 Kastylijczycy: 2x Kusznicy  

(CB #1-2: +1) 

Henryk II król Kastylii 

1812, 1911, 2011, 2110 Kastylijczycy: 4x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1-4: –1), Henry II 

1813, 1912-1913, 2012- 

2013, 2111-2112, 2212 

Kastylijczycy: 8x Genitores [e]  

(GE #1-8: +1) 

1814, 2311 Kastylijczycy: 2x Kusznicy  

(CB #1-2: +1) 

Alfonso z Aragón i Foix, książę Denii 

1315, 1415, 1514, 1614 Kastylijczycy: 4x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1-4: –1), Denia 

1316, 1416-1417, 1515- 

1516, 1615-1616, 1715 

Kastylijczycy: 8x Genitores [e]  

(GE #1-8: +1) 

1317, 1815 Kastylijczycy: 2x Kusznicy  

(CB #1-2: +1) 

Gomez Carillo 

2305-2306, 2407 Kastylijczycy: 3x Kusznicy  

(CB #1-3: +1) 

1808-1809, 1907-1909, 

2007-2009, 2106-2108, 

2206-2208, 2307 

Kastylijczycy: 15x Pikinierzy  

(PK #1-2: –1, #3-9: 0, #10-15: +1), 

Carillo 

Sancho Alfonso 

1211-1212, 1312 Kastylijczycy: 3x Kusznicy  

(CB #1-3: +1) 

1310-1311, 1410-1412, 

1509-1511, 1609-1611, 

1708-1710, 1810 

Kastylijczycy: 15x Pikinierzy  

(PK #1-2: –1, #3-9: 0, #10-15: +1), 

Alfonso 

a: Nieślubny syn Alfonsa XI, króla Kastylii i jego kochanki, Leonory 

de Guzman (obie postacie kluczowe w wielkiej francuskiej operze 

Donizettiego „La Favourite”). Henryk konkurował o królestwo ze 

swoim bratem, prawowitym spadkobiercą przygnębiająco nazwanym 

Pedrem Okrutnym, którego niedawno obalił. 

b: Wielki dowódca francuskich wolnych kompanii (routierów), 

przywiózł ze sobą kilku znakomitych francuskich ciężkozbrojnych, w 

tym część szlachty, która walczyła pod Poitiers (np. Audrehem). 

c: Właściwie Gomez i Sancho w tej bitwie byli gdzie indziej. Jednak 

żadne z naszych źródeł nie podaje nikogo, kto dowodziłby masą 

hiszpańskiej piechoty na tyłach - prawdopodobnie żaden dowódca nie 

chciał być kojarzony z takim motłochem - i musieliśmy kogoś wybrać, 

a ich nazwiska były dostępne. 

d: Hiszpańskie armie nadal korzystały z procarzy, którzy niewiele się 

zmienili od czasu ich rozkwitu w czasach rzymskich. Chociaż mogli 

być skuteczni pod względem tworzenia gradu kamieni, nie nadawali 

się do niczego innego i zwykle odpadali w razie jakiegokolwiek 

przejawu walki w zwarciu. Źródła podają, że pod Nájera byli obecni, 

jednak nie wiadomo w jakiej liczbie. Nie mieli żadnego wpływu na 

wynik bitwy. 

e: Genitor (l. mnoga: genitores) to angielska wersja hiszpańsko-

mauretańskiego słowa oznaczającego hiszpańską lekką kawalerię 

tamtej epoki. Ukształtowani na wzór swoich mauretańskich 

odpowiedników, z którymi walczyli od wieków, hiszpańscy genitores 

byli lepiej uzbrojeni, ale nadal walczyli głównie taktyką typu „atak 

nękający i cofnięcie”, używając swoich oszczepów do rzucania w 

pełnym galopie lub, w rzadkich przypadkach, do walki z bliska, jak 

lancami. 
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   Armia Anglików 
 

Komentarz historyczny: Jak widać z dostępnych jednostek, 

bardziej niż angielska jest to raczej armia „francuska” - a 

dokładniej gaskońska z rozproszonymi Bretonami. Edward 

zebrał dużą siłę najemników z wolnych kompanii. W 

rzeczywistości musiał odrzucić wielu z nich, ponieważ nie mógł 

sobie pozwolić na ich opłacenie. Całe przedsięwzięcie i tak 

doprowadziło go do bankructwa. 

Dowódcy: Edward Plantagenet, książę Walii - Wales (GD); Sir 

John Chandos; Jean III de Grailly, Captal de Buch; Sir Thomas 

Percy; James IV, król Majorki - Majorca. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: Sztandar Walii (Wales) jest używany przez 

wszystkie angielskie jednostki. Ustawić na dowolnym heksie 

sąsiadującym z heksem przybycia angielskich posiłków, 

podczas pierwsze Aktywacji Anglików. 

Kierunek: Na początku na mapie nie ma żadnych jednostek. 

Rozstawienie: 
Żadna jednostka nie zaczyna gry na mapie. 

Posiłki dla armii księcia Edwarda 
Anglicy wchodzą w trzech grupach: awangarda, armia główna 

i straż tylna. Jedna grupa ma trzy batalie. Wszystkie grupy 

wchodzą przez heksy od 3401 do 3415 włącznie. Angielski 

gracz może skorzystać z Dowolnej Aktywacji, Kontynuacji lub 

próby Przejęcia przez wchodzącego dowódcę, aby wprowadzić 

jedną z poniższych angielskich grup jako posiłki (7.5). Grupy 

muszą wchodzić w określonej kolejności: pierwsza awangarda, 

potem główna armia, i straż tylna na końcu. Próby Kontynuacji, 

aby wprowadzić główną armię, wykorzystują Wskaźnik 

Aktywacji księcia Edwarda; straż tylna korzysta z Wskaźnika 

Aktywacji króla Majorki. Żadna kolejna grupa nie może zostać 

wprowadzona, dopóki wszystkie jednostki z poprzednich grup 

nie znajdą się na mapie. 

Wprowadzając główną armię, angielski gracz aktywuje po 

kolei każdą z jej trzech batalii. W pierwszej aktywacji sam 

wybiera batalię, a następnych aktywuje każdą batalię po kolei, 

kończąc każdą aktywację przed przejściem do następnej. Po 

Dowolnej Aktywacji gracz angielski może normalnie 

spróbować Kontynuować, wybierając jedną batalię. Aktywacja 

skutkująca wejściem na mapę jest jedyną aktywacją, w której 

wszystkie trzy batalie głównej armii są aktywowane razem; w 

kolejnych aktywują się oddzielnie, według standardowej 

procedury. 

1) Awangarda 

 Batalia Chandosa  wchodzi przez 3401-3415: 

Anglicy: 6x Ciężkozbr. Spieszeni (DM #1-4: –2, #5-6: –1), 

4x Długie Łuki (LB #1-4: +1), Chandos [b]. 

2) Główna armia 

Batalia Bucha  wchodzi przez 3401-3405: 

Anglicy: 5x Ciężkozbr. Spieszeni (DM #2-4: –2, #5-6: –1), 

4x Długie Łuki (LB #1-4: +1), Buch. 

 Batalia księcia Edwarda  wchodzi przez 3406-3410: 

Anglicy: 5x Ciężkozbr. Spieszeni [c] (DM #1: –3, #2-3: –2, 

#4-5: –1), 4x Długie Łuki (LB #1-4: +1), Wales. 

 Batalia Percy’ego  wchodzi przez 3411-3415: 

Anglicy: 5x Ciężkozbr. Spieszeni [d] (DM #1-3: –2, #4-5: 

 –1), 4x Długie Łuki (LB #1-4: +1), Percy. 

3) Straż tylna 

 Batalia króla Majorki  wchodzi przez 3401-3415: 

Hiszpanie: 5x Ciężkozbr. Konno (MM #2-6: –1) [a], 

Anglicy: 2x Długie Łuki (LB #1-2: +1), 2x Kusznicy (CB 

#1-2: +1), Majorca. 

a: Kontyngenty z Kastylii i Aragonii były dysydentami walczącymi 

przeciwko rządom Henryka, wielu z nich dostarczył sam Pedro 

Okrutny, z którym książę Edward miał dosyć zawiłe dyplomatyczne 

porozumienie. 

b: Nominalnym dowódcą awangardy był Jan z Gaunt, książę 

Lancaster. Jednak jego młodość i brak doświadczenia sprawiły, że 

prawdziwe dowództwo było w rękach Chandosa. 

c: Ciężkozbrojni pochodzą z Wielkiej Kompanii, z Kastylii i Aragonii. 

d: Gaskończycy. 

Komentarz historyczny: Jak to możliwe, że Anglicy tak łatwo 

znaleźli się na skrzydle Kastylijczyków? Na północ od drogi 

znajduje się szereg grzbietów, które ukrywały oskrzydlające 

ruchy Edwarda dotąd, aż objawił się z boku Henryka, który z 

kolei był absolutnie pewien, że Anglicy nadejdą drogą. 

KTO ROZPOCZYNA 
Jako pierwszy Dowolną Aktywację otrzymuje gracz angielski. 

MUR TARCZ / SCHILTRON 
Anglicy – Mur Tarcz jest dostępny 

Hiszpanie i Francuzi – brak Muru Tarcz 

TEREN 
Pole bitwy było pozbawioną drzew, dość płaską równiną. 

Jedynym ważnym elementem terenu jest rzeka Najarilla. Nie da 

się jej przekroczyć w sensie militarnym (poza mostem), 

przynajmniej nie podczas bitwy. Jak zobaczysz w specjalnych 

zasadach Wycofania poniżej, miało to duży wpływ na 

zniszczenie armii kastylijskiej. 

GENITORES 
Hiszpańska lekka kawaleria genitores nie była tak naprawdę 

przystosowana do walk w Europie Zachodniej w XIV wieku. 

Uzbrojeni w oszczepy mają kilka niezwykłych możliwości oraz 

wad. 

Ostrzał: Genitores, jak podano w 7.2, mogą strzelać jako część 

Ruchu. 

Żołnierz Genitor miał tylko dwa oszczepy (których używał z 

zabójczą celnością) – w grze Genitores mogą wystrzelić tylko 

raz (niezależnie od tego, kiedy to zrobią), po czym nie mają już 

strzał (umieść znacznik „Out of Missiles” na jednostce). Każda 

jednostka może zostać ponownie dozbrojona w momencie 

Aktywacji, o ile znajduje się co najmniej trzy heksy od 

dowolnej jednostki wroga i podczas tej aktywacji się nie 

poruszy. Nie mogą jednocześnie dozbroić się i Uporządkować 

w tej samej aktywacji. 

Uderzenie: Mogą wykonać Uderzenie na wroga, ale muszą 

przejść test odporności w Fazie Uderzenia w Kroku 2 (12.3): 
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• Jeśli wynik wynosi 0–2, atakująca jednostka może Uderzać. 

• Jeśli wynik wynosi 3–9, stchórzy i nie zakończy ataku. 

Genitores nie mogą strzelać i Uderzać w tej samej aktywacji, a 

Genitores bez strzał nie mogą Uderzać. Co więcej, jeśli 

Genitores  bez strzał będą celem Uderzenia wroga, atakujący 

otrzymuje MOD +2. 

JAMES IV, KRÓL MAJORKI 
Mimo że Jakub jest królem, nie jest liczony jako król do 

Punktów Ucieczki (3.0). Jest traktowany jak każdy inny 

nazwany dowódca. Żołnierze to głównie Anglicy, a on nie był 

angielskim królem, więc jego śmierć lub schwytanie nie 

miałyby dużego wpływu na morale Anglików. 

NA KONIU CZY PIESZO? 
Hiszpańscy ciężkozbrojni w ciągu poprzednich 50 lat nie 

słyszeli (dosłownie) o rozwoju taktycznym Francji i Anglii. 

Nigdy, przenigdy nie zsiadali z koni, mając dla takiej formy 

walki jeszcze większą pogardę - i jeszcze większe wynikające 

z tego społeczne implikacje - niż ich francuscy koledzy. 

Batalia z Majorki jest konno, co jest bardzo niezwykłe w 

angielskiej armii z tej epoki. Po pierwsze, armia angielska nie 

jest tutaj w defensywie, a po drugie, Edward planował użyć ich 

do ścigania i zniszczenia uciekającego wroga (co wykonali). 

WYCOFANIE KASTYLIJCZYKÓW 
Jak zauważysz, Kastylijski Sztandar, wokół którego będą się 

zbierać Wycofane jednostki, znajduje się w wiosce Nájera. 

Oznacza to, że każda jednostka, która otrzyma status 

Wycofania (Retired), będzie musiała przekroczyć rzekę 

Najarilla, aby się tam dostać. 

Każda jednostka kastylijskiego gracza, która uzyska wynik 

Wycofania, wycofuje się do Kastylijskiego Sztandaru tylko 

wtedy, gdy może nakreślić linię heksów o dowolnej długości 

poprzez most, który jest niezajęty/nieprzerwany przez 

jednostkę bojową z którejkolwiek strony i nie jest sąsiadujący 

z jednostką wroga. Jeśli nie może tego zrobić, zamiast tego 

zostaje Wyeliminowana (utonęła podczas próby ucieczki przez 

rzekę, co spotkało wielu, wielu Kastylijczyków). 

Sztandaru kastylijskiego nie można przenosić. 

BALANS GRY 
Spowolnić księcia (sprzyja Hiszpanom) 

Każda angielska grupa próbująca wejść na mapę może to 

zrobić tylko podczas Dowolnej Aktywacji Anglików (nie ma 

wyboru, nie może wejść podczas Kontynuacji ani Przejęcia). 

ALTERNATYWNE ROZSTAWIENIE 
Aby zachować równowagę gry i zmienić scenerię, gracze mogą 

rozegrać bitwę za pomocą jednego z dwóch alternatywnych 

rozmieszczeń, z których oba pomogą Kastylijczykom. 

Anglicy idą drogą (sprzyja Hiszpanom) 

W tej wersji przyjmuje się założenie, że Edward zrobił 

dokładnie to, co Henryk myślał, że zrobi, i maszerował drogą 

do Navarette w kierunku centrum wrogiej armii. Kastylijczycy 

mają niezmienione rozstawienie początkowe, natomiast 

Anglicy stosują opisane poniżej (jednostkowy skład batalii jest 

taki sam jak w standardowym rozstawieniu). 

• Batalia Chandosa  na dowolnym heksie z końcówką 

xx21, między 2121 a 3021 włącznie. 

• Batalia Buch  na dowolnym heksie z końcówką xx24, 

między 1824 a 2224 włącznie, lub na dowolnym heksie z 

końcówką xx25, między 1825 a 2225. 

•  Batalia księcia Edwarda  na dowolnym heksie z 

końcówką xx24, między 2424 a 2824 włącznie, lub na 

dowolnym heksie z końcówką xx25, między 2425 a 2725. 

•  Batalia Percy’ego  na dowolnym heksie z końcówką 

xx24, między 3024 a 3424 włącznie, lub na dowolnym 

heksie z końcówką xx25, między 3125 a 3425. 

•  Batalia króla Majorki  na dowolnym heksie przy 

południowo-wschodniej krawędzi mapy, między 2127 a 

2927 włącznie. 

Kastylijska formacja wiatraka (sprzyja Hiszpanom) 

Tu zakłada się, że Henryk wcześniej dostrzegł Edwarda po 

swojej lewej stronie i przestawił armię w tym kierunku. 

Anglicy wchodzą na mapę jako posiłki, jak w standardowej 

sytuacji. 

Armia Kastylijska może rozmieścić się w dowolny sposób, 

według uznania gracza, w następujących granicach: 

• Wszystkie jednostki muszą znajdować się na południe od 

rzeki Najarilla. 

• Żadna jednostka nie może znajdować się na północ / 

północny-wschód od rzędu 27xx (mogą zostać 

rozmieszczone w tym rzędzie). 

• Żadna jednostka nie może rozstawić się na heksie 

kończącym się liczbą wyższą niż xx18. 

Armia kastylijska może zmienić szczegółowe rozstawienie 

jednostek w porównaniu do historycznego, ale skład 

wszystkich batalii pozostaje taki sam. 

Linia życia (sprzyja Hiszpanom) 

Jednostki gracza z Kastylii, po otrzymaniu statusu Wycofana 

(Retired), mogą wycofywać się w standardowy sposób zamiast 

stosowania zasad szczegółowych ze scenariusza. 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Historycznie Anglicy roznieśli wroga na strzępy. 

Korzystając z historycznego rozmieszczenia i zasad 

standardowych bardzo trudno będzie Kastylii osiągnąć 

zwycięstwo. Korzystanie z alternatywnych zasad zwiększa ich 

szanse. 

Procarze (SL), którzy otrzymają wynik Dezorganizacji lub 

Wycofania, są automatycznie eliminowani. Skutkuje to jednak 

tylko jednym (1) Punktem Ucieczki. 

Poziom Ucieczki Anglików wynosi 45. 
 

Poziom Ucieczki Kastylijczyków wynosi 60. 
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AGINCOURT 
Pas-de-Calais, Francja, 25 października  

(Dzień świętego Kryspina) 1415 

Tło historyczne 
gincourt (pl. Azincourt), jeśli chodzi o Anglików, jest 

jedną z najbardziej niezwykłych i znanych bitew w 

historii średniowiecza. Ustępując wrogowi liczebnie aż 

4 do 1, zmęczona, schorowana i w żałosnej kondycji armia 

Henryka V zademonstrowała pełną siłę trzech podstawowych 

zasad angielskiej taktyki tamtej epoki: siłę obronną łuków, 

korzyści dobrej pozycji obronnej oraz skuteczność 

kreatywnego dowodzenia. A Francuzi? Ich ataki miały taką 

skuteczność, jakby wyrzucali kostką „jedynki”. Ponadto 

dziesiątki książąt i hrabiów toczyło spór odnośnie tego który z 

nich ma dowodzić i prowadzić szarżę. To z pewnością nie 

mogło im pomóc w odniesieniu zwycięstwa. 

„Henryk V” jest historyczną sztuką Williama Shakespeare'a, 

która koncentruje się na wydarzeniach bezpośrednio przed i po 

bitwie pod Agincourt. Sztuka miała dwie główne adaptacje 

filmowe: Laurence Olivier z 1944 roku i Kenneth Branagh z 

1989 roku. Grając w scenariusz Agincourt, przypomnijmy 

sobie słowa Henryka V: 

Od dziś dnia do końca świata tego, 

Pamięć o nas nigdy nie zaginie, 

O naszej małej, lecz szczęśliwej garstce. 

Bo kto dziś wraz ze mną krew przeleje, 

Będzie mi bratem. Bez względu na pochodzenie 

Tego dnia zyska zaszczytne tytuły. 

Angielska szlachta dziś śpiąca spokojnie 

Przeklnie ten dzień, gdy tu z nami nie byli, 

A ich herby będą blednąć wstydliwie 

W obecności każdego męża szczęśliwego 

Który w dniu świętego Kryspina tu walczył. 

(własne tłumaczenie) 

CZAS GRY 
Rozgrywka trwa około godzinę. 

Uwaga: Z uwagi na historycznie przytłaczające zwycięstwo 

jednej strony, scenariusz ten jest szczególnie odpowiedni do 

rozgrywki jednoosobowej. 

 

ROZSTAWIENIE POCZĄTKOWE 
Armia angielska rozstawia jednostki jako pierwsza. 
 

   Armia Anglików 
 

Dowódcy: Król Henryk V (GD); Edward Plantagenet, 2. 

książę Yorku; Thomas de Camoys, 1. baron Camoys. 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 4 

Sztandary: King (król Henryk V) jest używany przez 

wszystkie angielskie jednostki. Ustawić na heksie 2215. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku północnym. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Thomas de Camoys, 1. baron Camoys 

1919, 2017, 2019 Anglicy: 3x Długie Łuki (LB #1-3: 

+1) 

2018 Anglicy: 1x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1: –2), Camoys 

Henryk V, król Anglii 

2015, 2215 Anglicy: 2x Długie Łuki (LB #1-2: 

+1) 

2016 Anglicy: 1x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1: –3), Henry V 

2415 Anglicy: 1x wóz (Wagon) 

Edward Plantagenet, 2. baron Yorku 

1911, 2012-2013 Anglicy: 3x Długie Łuki (LB #1-3: 

+1) 

2014 Anglicy: 1x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1: –2), York 

 

   Armia Francuzów 
 

Dowódcy: Charles Valois, książę Orleanu (GD) [a]; David de 

Rambures [b]; Jean I, książę Alençon [c]; Valéran de Raineval, 

książę Fauquembergue [d] 

Znaczniki Przejęcia - Seizure: 2 

Sztandary: King (Charles VI) jest używany przez wszystkie 

francuskie jednostki. Ustawić na heksie 1115. 

Kierunek: Wszystkie jednostki w kierunku południowym. 

Rozstawienie: 

Heksy: Jednostki: 

Charles Valois, książę Orleanu 

1613, 1619 Francuzi: 2x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1-2: –1) 

1713-1718 Francuzi: 6x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1-4: –2, #5-6: –1) 

1714 Orléans 

David de Rambures 

1514-1516 Francuzi: 3x Łucznicy (A #1-3: +2) 

1517-1519 Genueńczycy: 3x Kusznicy  

(CB #1-3: +1) 

1519 Rambures 

A 
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Jean I, książę Alençon 

1414-1418 Francuzi: 5x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1-2: –2, #3-5: –1) 

1418 Alençon 

Valéran de Raineval, książę Fauquembergue 

1313, 1316-1317 Francuzi: 3x Ciężkozbr. Spieszeni 

(DM #1-3: –1) 

1314-1315, 1318 Francuzi: 3x Ciężkozbr. Konno 

(MM #1: –2, #2-3: –1) 

1315 Fauquembergue 

a: Bardziej niż batalia była to zbieranina różnego rodzaju 

zdezorganizowanych spieszonych rycerzy pod dowództwem książąt 

Burbonów i z Orleanu, Konstabla Francji, marszałka Boucicault i 

hrabiego Eu, z których żaden nie miał zamiaru koordynować swoich 

rozkazów z innymi. My dla tej batalii wybraliśmy księcia Orleanu. 

b: Rambures był rycerzem i wielkim mistrzem kuszników. Poległ w 

tej bitwie wraz z trzema swoimi synami.  

c: Alençon reprezentuje również swojego współdowódcę, księcia Baru. 

d: Reprezentuje także inne osoby, takie jak książęta Dammartin, Merle 

i innych. 

Komentarz historyczny: Francuzi prawdopodobnie przywieźli 

ze sobą kilka bombard, umieszczając je w szeregu łuczników. 

Jednak biorąc pod uwagę ogromne zamieszanie i stłoczenie z 

przodu, nie były używane. Dlatego nie są tu reprezentowane. 

KTO ROZPOCZYNA 
Historycznie rzecz biorąc, bitwa rozpoczęła się salwą z 

angielskich długich łuków, która pobudziła francuską pierwszą 

batalię do szarży. Dlatego Francuzi otrzymują pierwszą 

aktywację, ale muszą rozpocząć grę, aktywując batalię Orleanu. 

MUR TARCZ / SCHILTRON 
Anglicy – brak Muru Tarcz 

Francuzi – brak Muru Tarcz 

WYŚCIG Z CZASEM 
Ta bitwa wykorzystuje zasady „wyścigu z czasem” (16.1). Na 

początku rozgrywki należy ustawić znacznik Czasu (Time) na 

polu 12 na Torze Generalnym. Wyścig z czasem spoczywa na 

Francuzach. 

TEREN 
Czysty: Ulewne deszcze przemoczyły ziemię do tego stopnia, 

że błoto odegrało ważną rolę w bitwie, spowalniając wszelkie 

francuskie szarże, a niekiedy wręcz je zatrzymując. Jest to 

przedstawione przez wysoki koszt ruchu po czystym terenie. 

Błoto jest również przyczyną francuskiej Dezorganizacji i 

historycznych (opcjonalnych) przepisów dotyczących 

wyników walki. 

Drewniane pale: Przed bitwą angielscy łucznicy otrzymali 

rozkaz cięcia i naostrzenia długich pali. Zostały one 

umieszczone w ziemi w luźnym pasie przed żołnierzami z 

długim łukiem, z wystarczającą ilością miejsca do przejścia dla 

zwykłego piechura, ale nie dla ciężkozbrojnych lub koni. 

Krawędzie heksów bez pali reprezentują wąskie korytarze, 

które mają nakierowywać nacierającego wroga wprost na 

angielskich ciężkozbrojnych. Historycznie plan ten zadziałał 

bardzo dobrze, całkowicie niwelując przewagę liczebną 

Francuzów. 

FRANCUSCY CIĘŻKOZBROJNI MM 
Francuskie jednostki ciężkozbrojnych MM nie mogą poruszać 

się, Cofać, Szarżować ani Uderzać przez krawędź heksu z 

palami. W rezultacie jeśli jednostka MM ma na swoich dwóch 

Przednich heksach zarówno wroga za palami, jak i jednostkę 

za czystą krawędzią heksu, wtedy wykonując Uderzenie musi 

zaatakować tę drugą, za czystą krawędzią heksu (nie ma kary 

za atakowanie wielu jednostek jednocześnie). 

DOWÓDCY 
Jeśli francuski zastępczy dowódca zostanie wyeliminowany, to 

nie jest zastępowany, a jego batalia pozostaje bez dowódcy. 

Jeśli Henryk V zostanie wyeliminowany, to nie jest 

zastępowany, a jego batalia pozostaje bez dowódcy. 

FRANCUSKIE KUSZE I ŁUKI 
Francuskie jednostki strzelców nie mogą zostać 

Uporządkowane ze statusu Dezorganizacji lub Wycofania. 

Dodatkowo każda francuska jednostka strzelców, która stanie 

się Wycofana, jest natychmiast Eliminowana. 

ANGIELSKI TABOR 
Żeton angielskiego taboru (Wagon) nie może się poruszać. 

Jeśli francuska jednostka bojowa zakończy swój ruch lub 

Zajmie Zdobytą Pozycję po walce (Cofanie się nie liczy) 

sąsiadując z taborem, a tabor nie sąsiaduje z angielską 

jednostką bojową, wtedy tabor jest usuwany, a Anglicy 

otrzymują 3 Punkty Ucieczki. 

BALANS GRY 
Korzystanie z poniższych opcjonalnych zasad lepiej 

odzwierciedli sytuację w dniu św. Kryspina w 1415 r. Jednak 

będą one również mocno przechylać balans w grze na korzyść 

Anglików. 

Dezorganizacja Francuzów (sprzyja Anglikom) 

Anglicy pierwotnie ustawili się około 400 metrów dalej na 

tyłach rozstawienia początkowego podanego w grze. Francuzi 

zdecydowali, że będą czekać, aż Henryk zaatakuje, więc po 

ustawieniu się usiedli i czekali. Przez wiele godzin nikt nic nie 

zrobił. Podczas tej przerwy Francuzi postanowili, że warto 

wykorzystać ten czas na ucztowanie i zabawę. Pojawiło się 

picie, hazard i kłótnie o pierwszeństwo w szarży – i nie było 

nikogo w odpowiedniej randze, kto chciałby to powstrzymać. 

Późnym rankiem armia francuska była już rozproszona na 

większym obszarze, nie istniała już żadna formacja, która 

mogłaby przeprowadzić skuteczną walkę. 

Gdy nikt się nie ruszył, Henryk, bojąc się rozproszenia armii z 

powodu braku działań, przesunął całą linię do przodu. Można 

by pomyśleć, że Francuzi to wykorzystają, jednak nie byli w 

stanie tego zrobić. Kiedy wszyscy biegali tu i tam, a rycerze 

walczyli o jak najlepszą pozycję, do czasu gdy Henryk 

przygotował już swoje linie do ataku – czyli około 11:00 rano 

– całkowicie zdezorganizowana francuska armia znalazła się 

pod ostrzałem z jego łuków. Wtedy Francuzi zaatakowali. 

Aby przedstawić tę sytuację w grze, wszystkie (tak, wszystkie) 

jednostki francuskie rozpoczynają grę w stanie Dezorganizacji. 

Ponadto, aby odzwierciedlić ten ciągły stan nieporządku: 

• Francuzi nie mogą Uporządkować jednostek Wycofanych 

(Retired). Jednostki w Dezorganizacji mogą zostać 

Uporządkowane tylko w Kontynuacji lub Przejętej 

aktywacji (6.2, 6.3). 
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• Po aktywacji wszystkie jednostki aktywnej batalii muszą 

poruszyć się co najmniej o jeden heks w kierunku 

Anglików lub ich ostrzelać, chyba że dana jednostka już 

sąsiaduje z angielską, jest Wycofana (Retired) lub ma 

zostać Uporządkowana. 

Powyższe ograniczenia mają na celu przybliżyć historię tej 

bitwy i są przeznaczone głównie do gry jednoosobowej. Tego 

dnia armia francuska właśnie tak wyglądała. 

Wyniki walki dla Francuzów (sprzyja Anglikom) 

To kolejna reguła, która odzwierciedla całkowitą 

dezorganizację armii francuskiej, a także warunki na polu 

bitwy i stłoczenie, jakie powstało przed angielskimi liniami. 

Gdy francuska jednostka Ciężkozbrojnych uzyska wynik 

Wycofania, francuski gracz wyznacza możliwie najkrótszą 

linię heksów od tej jednostki do francuskiego Sztandaru. 

Wszystkie francuskie jednostki znajdujące się na tej linii  

automatycznie wchodzą w stan Dezorganizacji (jeśli już są w 

tym stanie, wtedy nie ma dodatkowego efektu). 

Następnie dla Wycofanej jednostki jej właściciel rzuca kością: 

• Wynik 0-6 oznacza, że jednostce udało się przebić przez 

stłoczonych z tyłu żołnierzy i staje się Wycofana. 

• Wynik 7-9 oznacza, że jednostce nie udało się przebić i 

zostaje dobita przez Anglików – jest Eliminowana. 

 

 

POZIOMY UCIECZKI 
Balans: Historycznie? Rzeźnia. Chociaż obie strony poniosły 

znaczne straty, francuskie były katastrofalne, ponieważ prawie 

każdy szlachcic powyżej rangi „lorda” został zabity lub 

schwytany. Jeśli nie gracie według opcjonalnych zasad z 

BALANSU GRY, wtedy gra jest dużo bardziej zrównoważona, 

chociaż pozycja Anglików jest trudna do zdobycia. 

Punkty Ucieczki zmień w następujący sposób: 

1 PU za każdą Wyeliminowaną angielską j. Długich Łuków 

3 PU za Wyeliminowany tabor (Wagon) 

4 PU za każdą Wyeliminowaną angielską j. Ciężkozbrojną 

 
 

Uwaga autora: Francuzi uważali łuczników z niższej klasy 

społecznej za niegodnych uwagi i nie liczyli na otrzymanie za 

nich jakiejkolwiek większej sumy pieniędzy z okupu. 

 

 

 

Poziom Ucieczki Anglików wynosi 14. Anglicy podczas 

Testu Porażki nie rzucają kością. 
 

Poziom Ucieczki Francuzów wynosi 30. 
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Aktywacja angielskiej batalii Hereford – Faza Uderzenia 

Faza Uderzenia, krok 1: Deklaracja ataków 

Angielski MM#1 deklaruje Uderzenie na szkockich PK#2  

i PK#4. Angielski MM#2 deklaruje Uderzenie na szkockich  

PK#1. Ponieważ istnieją dwie jednostki angielskie i trzy 

jednostki szkockie, jedna z angielskich jednostek musi 

zaatakować dwie szkockie wg zasady 12.1, która mówi, że w 

razie podjęcia decyzji o ataku wszystkie jednostki wroga 

znajdujące się na Przednich heksach atakującego muszą zostać 

zaatakowane przez tę lub inną jednostkę. 

Uwaga: W oryginalnej grze poniższa ilustracja zawiera 

niepoprawne rozmieszczenie angielskich jednostek – powinny 

być zamienione miejscami (dop. tłum.). 

 

Faza Uderzenia, krok 2: Działania przed Uderzeniem 

a) Nie dotyczy, ponieważ żadna jednostka nie Szarżuje. 

b) Nie dotyczy. 

c) Angielski MM #1 musi rzucić kością na test w Tabeli 

NIECHĘĆ DO UDERZENIA NA PIKINIERÓW W SCHILTRONIE, 

ponieważ atakuje szkocki PK #2 ustawiony w schiltronie. 

Wyrzuca 8, co wg tabeli umożliwia wykonanie Uderzenia. 

Gdyby angielski gracz wyrzucił mniej i atak był 

niedozwolony, atak angielskiego MM #2 by się nie zmienił. 

Szkocki PK #2 nie zostałby zaatakowany przez MM #1 i 

mimo że znajduje się na Przednim heksie MM #2, to krok 

z deklarowaniem ataków już minął i nie można zmienić 

celów. Ponieważ w kroku 1 atak został ogłoszony na 

szkocki PK #2, to zasada 12.1 została zachowana i 

angielski MM #2 musiałby zaatakować tylko szkockiego 

PK #1, tak jak zadeklarował. 

Angielski MM #2 musi zrobić test w tabeli NIECHĘĆ DO 

UDERZENIA NA PIKINIERÓW W SCHILTRONIE, ponieważ 

atakuje szkocki PK#1 w schiltronie. Wyrzuca 6, co wg 

tabeli oznacza, że Uderzenie jest niedozwolone. 

d) Nie dotyczy. 

e) Nie dotyczy. 

Faza Uderzenia, krok 3: Rozpatrzenie ataku 

Gracz angielski decyduje się rozpatrzyć swój atak w kolejności 

od prawej do lewej. Ponieważ wszystkie ataki są jednoczesne, 

kolejność rozwiązywania ma znaczenie tylko dla decyzji o 

Zajęciu Zdobytej Pozycji i Cofnięciu. Oba ataki MM muszą 

zostać rozpatrzone przed zastosowaniem ich wyników. 

(1) Atak angielskiego MM #1 na szkocki PK #2 

MOD Obronny Uderzeniowej Szkotów wynosi –2 (z żetonu). 

Atak jest jeden przeciw dwóm (MM #1 zadeklarował ataki 

przeciwko szkockim PK #2 i PK #4 i mimo że jeden z ataków 

został odrzucony w kroku 2c, kara musi zostać nałożona), więc 

obowiązuje MOD -1. Wg tabeli PRZEWAGA W UZBROJENIU 

jednostka MM atakująca na PK ma MOD 0. Żadne inne MOD 

nie mają zastosowania. Całkowity MOD = -2 + -1 = -3. Atak 

zostanie rozstrzygnięty w tabeli WYNIKÓW WALKI 

UDERZENIOWEJ (żadna jednostka nie szarżuje), korzystając z 

kolumny z „Normalnym” stanem jednostki broniącej. 

Angielski gracz rzuca 4, plus MOD –3, czyli w sumie 1, co 

oznacza Dezorganizację i Cofnięcie atakującego o 1 heks. 

(2) Atak angielskiego MM #1 na szkocki PK #4 

MOD Obronny w Uderzeniu według żetonu jednostki Szkotów 

wynosi 0. Atak jest jeden przeciw dwóm, więc obowiązuje 

MOD –1. Wg tabeli PRZEWAGA W UZBROJENIU jednostka 

MM atakująca na PK ma MOD 0. Żadne inne MOD nie mają 

zastosowania. Całkowity MOD = -1 + 0 = -1. Rozstrzygnięcie 

jest według tabeli WYNIK UDERZENIA, ponieważ żadna 

jednostka nie szarżuje, i korzystając z kolumny 

„Dezorganizacja”, ponieważ broniący jest w takim stanie. 

Anglik wyrzuca 9 plus MOD –1, w sumie 8, co oznacza 

„Kontynuację ataku i Eliminację obrońcy”. 

Przepis 14.1, ostatni akapit wskazuje jak łączyć wyniki walki 

gdy jedna jednostka atakuje dwie. Atakująca jednostka jest w 

Dezorganizacji. Cofnięcie z wyniku ataku nr (1) jest 

ignorowane, a atakujący otrzymuje Kontynuowany Atak. 

Angielski MM #1 przejdzie na heks 4918 bez zmiany kierunku 

i zostanie oznaczony zarówno znacznikiem Uderzenia (Shock), 

jak i znacznikiem Continued Attack –1. Podczas kroku 4 tej 

fazy angielski MM #1 będzie zmuszony do kontynuowania 

Uderzenia na szkocki AX #1. 

Gdyby wynikiem ataku angielskiego MM #1 na szkocki PK #4 

był jakikolwiek inny niż „Eliminacja obrońcy, Kontynuowany 

Atak”, angielski MM #1 byłby w Dezorganizacji, a następnie 

musiałby się cofnąć o 1 heks. Jeśli wynik walki to Obrońca 

Wycofany, wtedy również nastąpiłby ten efekt. Rezultaty 

„Atakujący w Dezorganizacji, Cofnij o 1 heks”, „Atakujący w 

Dezorganizacji” albo „Brak efektu” także skutkują 

Dezorganizacją angielskiego MM #1, a następnie Cofnięciem 

się o 1 heks z wyniku walki nr (1).

 

 

 

 

(1) 

(2) 

PRZYKŁAD Z ROZGRYWKI 
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A. Faza aktywacji 

• Jeśli jest to Dowolna Aktywacja, wybierz batalię, Sztandar 

(15.2) lub Spasuj (6.1). Jeśli wybierzesz Spasowanie, 

nieaktywny gracz otrzyma Dowolną Aktywację; można 

przesunąć znacznik Czasu (16.1). 

• Jeśli Aktywowany jest Sztandar, przejdź do Fazy D lub 

przenieś Sztandar (15.2) i przejdź do Fazy E. 

B. Faza ruchu / ostrzału 
Dowolne lub wszystkie jednostki aktywowanej batalii mogą 

się Poruszyć (7.0) oraz/lub Strzelać (11.0). 

• Rozmieść dowódców zastępczych (5.5). 

• Zanim jakakolwiek jednostka wykona ruch lub ostrzał, 

najpierw nieaktywny gracz może zagrać żeton Seizure: 

Battle Cry lub Treachery, a następnie aktywny gracz (6.3). 

• Zanim jakakolwiek jednostka wykona ruch lub ostrzał, 

sprawdź czy Aktywowane jednostki są w Zasięgu 

Dowodzenia (5.2 i 5.3). 

• Piechota uzbrojona w broń miotającą może strzelać na 

końcu swojego ruchu. Jednostka genitores może strzelać w 

dowolnym momencie swojego ruchu. Jednostka może 

strzelać bez wykonywania ruchu. 

• Każda pojedyncza jednostka musi zakończyć swój ruch / 

ostrzał, zanim inna będzie mogła wykonać swój. 

• Jednostki nieaktywnego gracza mogą kwalifikować się do 

Ostrzału Reakcyjnego, Zwrotnego (11.2) lub Kontr-Szarży 

(13.9), w zależności od działań aktywnego gracza. 

C. Faza uderzenia 
Podczas aktywacji batalii, po zakończeniu jej wszystkich 

ruchów / ostrzałów, można zainicjować Uderzenia (12.0) i 

Szarże (13.0). 

1.  Aktywny gracz wskazuje które z jednostek atakują które 

broniące się jednostki; to dotyczy również Szarży (13.0). 

2. Działania przed Uderzeniem: 

a) Aktywny gracz pojedynczo umieszcza każdą szarżującą 

jednostkę obok celu. Każdy wywołany przez to 

przemieszczenie Ostrzał Reakcyjny wroga jest 

rozpatrywany natychmiast (11.2).  

b) Należy wykonać test Dezorganizacji atakujących 

jednostek z powodu ruchu przez trudny teren. Wszelkie 

efekty Dezorganizacji są nakładane natychmiast. 

c) Należy wykonać test Niechęci do Szarży (13.5). 

d) Możliwe Cofnięcie Przed Walką (12.2) obrońców. 

e) Strona broniąca się wykonuje wszelkie Kontr-Szarże 

(13.6), jeśli jest uprawiona. 

3. Aktywny gracz rozpatruje wszystkie swoje Uderzenia i 

Szarże na wroga, w dowolnej kolejności. Używa tabeli 

WYNIK SZARŻY tylko jeśli co najmniej połowie 

jednostek w pojedynczym ataku udała się Szarża (nie 

znalazła się w Dezorganizacji z powodu Ostrzałów 

Reakcyjnych lub Kontr-Szarż); w przeciwnym razie 

używana jest tabela WYNIK UDERZENIA. Umieszcza się 

znaczniki Kontynuowanego Ataku (14.7) i podejmowane 

są Zajęcia Zdobytych Pozycji (12.4). 

Wyjątek: Ataki pojedynczego atakującego na wiele 

broniących się heksów są rozpatrywane niejako w tym samym 

czasie, tzn. trwają jednocześnie, a wyniki (które mogą się 

kumulować dla atakującego) są stosowane po rozpatrzeniu 

ataków na każdy z celów. 

4. Rozpatrywane są wszelkie Kontynuowane Ataki (14.7). 

Następuje powrót do Kroku 1 Fazy C z tym wyjątkiem, że 

teraz atakują tylko jednostki oznaczone znacznikami 

Continued Attack i muszą zadeklarować Uderzenie; 

Szarża lub Kontr-Szarża są zabronione. 

D. Faza uporządkowania jednostek 
Uporządkuj (15.0) dowolne jednostki z Aktywowanej batalii, 

które są w Dezorganizacji, nie zrobiły nic w całej Aktywacji i 

obecnie nie sąsiadują z jednostką wroga. Jeśli został 

aktywowany Sztandar, Uporządkuj (15.0) dowolną Wycofaną 

jednostkę (Retired) należącą do tej armii, będącą na lub w 

obrębie jednego heksu od Sztandaru i nie sąsiadującą z 

jednostką wroga. 

E. Faza kontynuacyjna 
Jeśli właśnie kończy się Dowolna Aktywacja, obaj gracze 

wykonują Test Porażki (3.0). Jeśli wtedy gra się nie zakończy, 

gracz, który zakończył Aktywację, wybiera Spasowanie lub 

Próbę Kontynuacji w celu Aktywacji Batalii lub Armii (6.2): 

• Nie może to być batalia, która właśnie zakończyła 

Aktywację, chyba że aktywny gracz ma tylko jedną batalię. 

• Aktywacja batalii może nastąpić po Aktywacji Batalii lub 

Sztandaru. 

• Nieaktywny gracz może próbować przerwać Kontynuację, 

wykonując Próbę Przejęcia (6.3). Wtedy zagrywa żeton 

Seizure Opportunity i wskazuje jedną ze swoich batalii do 

Aktywacji. Aktywny gracz może wtedy zagrać żeton 

Seizure Negation (Zanegowanie Przejęcia) (6.3), a wtedy 

rozpatruje Próbę Kontynuacji, w przeciwnym razie 

nieaktywny gracz rzuca kością i rozpatruje Próbę 

Przejęcia. Jeśli Przejęcie się powiedzie, aktywuje swoją 

wskazaną wcześniej batalię i kontynuuje z nią od Fazy B. 

Jeśli nie, aktywny gracz otrzymuje Dowolną Aktywację i 

przechodzi do Fazy A; tak zdobyta Dowolna Aktywacja 

może być użyta nawet do Aktywacji batalii, która właśnie 

zakończyła Aktywację. 

• Jeśli nie wystąpi Próba Przejęcia, aktywny gracz rzuca 

kością i rozstrzyga swoją Próbę Kontynuacji (6.2). Jeśli 

się powiedzie, aktywuje wybraną batalię i przechodzi do 

fazy B. Jeśli się nie powiedzie lub aktywny gracz Spasuje, 

nieaktywny gracz otrzymuje Dowolną Aktywację i 

przechodzi do Fazy  A.

Men of Iron – Rozszerzony opis sekwencji rozgrywki 
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PRZEWAGA W UZBROJENIU (dotyczy Uderzenia i Szarży)  

  Atakujący † 

  

      

Broniący  MM DM UH PK AX GE 

 

MM 0 0 –2 –1 0 –3 

 

DM –1 0 –1 –1 0 –2 

 

UH +2 +1 0 +1 +2 0 

 

PK 0 +1 –1 0 +1 –2 

 

AX +2 +1 –1 +1 NDZW NDZW 

 

CB +2 +2 +1 +1 +3 0 

  

LB, A +3 +2 +1 +2 +3 0 

 

SL +4 +3 +2 +3 NDZW NDZW 

 

GE +2 +1 0 +1 NDZW NDZW 

 

MH +3 +1 0 +1 +1 NDZW 

† Rodzaje jednostki niewymienione tutaj jako Atakujący nie mogą atakować Uderzeniem ani Szarżą. 

NDZW = Niedozwolony 

 

ŚMIERĆ DOWÓDCY W UDERZENIU/SZARŻY  STRATOWANIE STRZELCÓW PRZEZ KONIE 

Test wykonać gdy dowódca jest w stosie z jednostką, która   Rzut Wynik 

w walce otrzymała Dezorganizację, Wycofanie lub Eliminację.  ≤ 4 Brak efektu 

Rzut Wynik  ≥ 5 Dezorganizacja. Jeśli już jest, to Wycofanie  

≤ 6 Dowódca przeżył   (znacznik Retired). Jeśli już jest, to Eliminacja. 

≥ 7 Dowódca poległ (5.4)    
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TABELA TERENU: FALKIRK 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo konno pieszo 

Czysty 1 1 BE BE BE 

Mokradła (Marsh) 3 2 –2 [b] –1 [b] BE 

Staw/Sadzawka (Pool/Bog) NDZW NDZW BE BE BE 

Las (Woods) 2 2 –2 –1 –1 

Potok (Burn) +1 +1 NDZW –2 BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE BE 

Jedn. MM przechodząca przez jedn. strzelecką +1 [a] NDZW BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

a: Jednostka strzelecka wykonuje rzut w Tabeli STRATOWANIE STRZELCÓW PRZEZ KONIE. 
b: Podczas atakowania z lub bronienia się na heksie z bagnami. 

 

TABELA TERENU: POITIERS 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno/Wagon pieszo konno pieszo 

Czysty lub Droga 1 1 BE BE BE 

Mokradła (Marsh) 3 2 –2 [b] –1 [b] BE 

Las (Woods) 3 2 –2 –2 –2 

Wioska (Village) 3 2 –2 –2 –1 

Pod górę (Up Elevation) +1 +1 –1 –1 BE 

Żywopłot (Hedge) +1 +1 –2 –2 BE 

Rów (Ditch) +2 +2 –3 –3 BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE BE 

Jedn. MM przechodząca przez jedn. strzelecką +1 [a] NDZW BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

a: Jednostka strzelecka wykonuje rzut w Tabeli STRATOWANIE STRZELCÓW PRZEZ KONIE. 
b: Podczas atakowania z lub bronienia się na heksie z bagnami. 

 

TABELA TERENU: BANNOCKBURN 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno/Wagon pieszo konno pieszo 

Czysty, Droga lub Szlak 1 1 BE BE BE 

Mokradła (Marsh) 3 2 –2 [b] –1 [b] BE 

Las (Woods) 2 2 –2 –2 –1 

Wioska (Village) 3 2 –2 –2 –1 

Wilcze doły (Pothole) 2 [c] 1 BE BE BE 

Potok (Burn) +2D +2 NDZW –1 BE 

Pod górę (Up Elevation) +1 +1 –1 –1 BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE BE 

Jedn. MM przechodząca przez jedn. strzelecką +1 [a] NDZW BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu; D = Wynik ≥5 oznacza Dezorganizację 

a: Jednostka strzelecka wykonuje rzut w Tabeli STRATOWANIE STRZELCÓW PRZEZ KONIE. 
b: Podczas atakowania z lub bronienia się na heksie z bagnami. 

c: Podczas wejścia zwykłym ruchem, przez Zajęcie Zdobytej Pozycji lub Szarżą. Wynik ≤ 2 = utracenie koni i zatrzymanie ruchu. 
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NIECHĘĆ DO UDERZENIA NA PIKINIERÓW W SCHILTRONIE  

 

Rzut Wynik  

≤ 7 Uderzenie niedozwolone, jedn. nie atakuje wcale  

≥ 8 Uderzenie dozwolone  

 

 

 OPIS ŻETONÓW PRZEJĘCIA (6.3) 
  

Seizure Opportunity (0-5, 0-6, 0-7) Używany do próby Przejęcia Kontynuacji od przeciwnika 

Seizure Negation Zagrywany aby zanegować Seizure Opportunity zagrane przez przeciwnika 

Battle Cry Uporządkowanie 1 Wycofanej jednostki na początku jakiejkolwiek Aktywacji 

Into the Breach MOD +1 do 1 ataku Uderzeniem/Szarżą przeciw 1 jednostce przeciwnika 

Treachery Dezorganizacja 1 jednostki przeciwnika na początku jakiejkolwiek Aktywacji 

 

TABELA TERENU: NAJERA 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo konno pieszo 

Czysty lub Droga 1 1 BE BE BE 

Wioska (Village) 2 2 –2 –1 BE 

Pod górę (Up Elevation) +1 +1 –1 BE BE 

Strumień (Stream) +1 +1 –1 BE BE 

Rzeka Najarilla NDZW NDZW BE BE BE 

Most BE BE –4 BE BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE BE 

Jedn. MM przechodząca przez jedn. strzelecką +1 [a] NDZW BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

a: Jednostka strzelecka wykonuje rzut w Tabeli STRATOWANIE STRZELCÓW PRZEZ KONIE. 
 

TABELA TERENU: CREÇY 

 Ruch MOD Uderzenia/Szarży MOD 

Ostrzału Rodzaj terenu konno pieszo konno pieszo 

Poziom 2 lub 3 Czysty lub Droga 1 1 BE BE BE 

Poziom 1 Czysty 2 2 BE BE BE 

Zagajnik (Grove) 2 2 –1 –1 –1 

Las (Woods) 4 2 –2 –2 –2 

Wioska (Village) 4 2 –2 –2 –1 

Wilcze doły (Pothole) 2 [b] 1 BE BE BE 

Rzeka NDZW NDZW NDZW NDZW BE 

Pod górę (Up Elevation) +1 +1 –1 –1 BE 

Pod stromą górę (Up Steep Elevation) +2 +2 –2 –2 BE 

Opuszczenie heksu sąsiadującego z wrogiem +1 +1 BE BE BE 

Jedn. MM przechodząca przez jedn. strzelecką +1 [a] NDZW BE BE BE 

NDZW = Niedozwolony; BE = Brak efektu 

a: Jednostka strzelecka wykonuje rzut w tabeli STRATOWANIE STRZELCÓW PRZEZ KONIE. 

b: Podczas wejścia zwykłym ruchem, przez Zajęcie Zdobytej  
  Pozycji lub Szarżą. Wynik ≤ 2 = utracenie koni  WYNIK OSTRZAŁU BOMBARDY W CREÇY 
  i zatrzymanie ruchu. Rzut Wynik 

 ≤ 2 Brak efektu 

 ≥ 3 jedn. piesza: Dezorganizacja. jedn. MM: Utrata koni. 

jedn. w Dezorganizacji: Wycofanie (Retired) 
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WYNIK OSTRZAŁU 

Cel pieszo Cel konno 

Zwykły Dezorgan. Zwykły Dezorgan. 

≤ 4: BE ≤ 1: BE ≤ 4: BE ≤ 2: BE 

≥ 5: Dez. 2-3: Cofnij 5-6: Dez. 3-7: Wycof 

 4-6: Wycof ≥ 7: Traci 

konie † 

≥ 8: Elim 

 ≥ 7: Elim  

Zmodyfikowany wynik ≥ 9 i gdy cel jest z dowódcą, sprawdź śmierć 
dowódcy: umiera gdy wynik kolejnego rzutu ≥ 8 (5.4) 

BE = Brak efektu; Dez = Dezorganizacja; Elim = Eliminacja 

† = dla Hobelerów Konno lub Genitores traktuj jako Dezorg. 

 

MOD OSTRZAŁU WEDŁUG ZASIĘGU 

 Zasięg 

Rodzaj jednostki 1 heks 2 heksy 3 heksy 

Długie łuki LB +2 +1 –1 

Kusznicy CB +2 0 –3 

Łucznicy A +1 0 NDZW 

Genitores GE +1 NDZW NDZW 

Procarze SL –1 NDZW NDZW 

Liczby to MOD wyniku rzutu kością w Tabeli Wyników Ostrzału. 

NDZW = Ostrzał niedozwolony (cel poza zasięgiem) 

MOD OSTRZAŁU 

MOD Powód 

?? Według Tabeli „MOD ostrzału według zasięgu” 

?? Teren (według Tabeli Terenu) 

–2 Kusznicy w Crecy 

–1 Strzela jednostka będąca w Dezorganizacji 

–1 Strzela jednostka na koniach 

–1 Cel w Murze Tarcz, ostrzał przez jego Przód 

–1 Ostrzał Pośredni Długich Łuków (11.4) 

+1 Długie Łuki strzelają do Kuszników w Crecy 

+1 Strzał w Bok lub Tył wroga na koniach 

 

KONTR-SZARŻA PRZECIW SZARŻY 

Rzut Wynik 

≤ 4 Kontra udana, szarża zostaje powstrzymana. 

Sprawdź którą tabelę walki użyć (13.4). 

≥ 5 Kontra nieudana 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu z jedn. szarżującej. 

Jeśli jednostka kontr-szarżująca musi zmienić kierunek, aby móc ją 

wykonać, do wyniku dodaj jeden (+1). 

 

NIECHĘĆ DO SZARŻY (13.5) 

Rzut Wynik 

≤ 4 Szarża udana – można ją kontynuować. 

≥ 5 Szarża została zdławiona, ponieważ konie 

odmówiły posłuszeństwa. Zostaje zmieniona na 

Uderzenie: usuń znacznik Charge z jednostki i 

dodaj znacznik Uderzenia – Shock. 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu z jedn. szarżującej. 

Żywopłot dodaje jeden (+1) do wyniku rzutu na Niechęć. 
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WYNIK UDERZENIA (bez Szarży) 

zMODyfik. 

rzut 

Status jedn. broniącej się 

Zwykła w Dezorgan. 

≤ 0 Atakujący Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

Atakujący Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

1 Atakujący Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

Atakujący Dezorg. 

2-3 Atakujący Dezorg. Brak efektu 

4 Brak efektu Brak efektu 

5 Brak efektu Obrońca Wycofany 

6-7 Obrońca Dezorg. Obrońca Wycofany 

≥ 8 Obrońca Dezorg. 

i Cofa się o 1 heks 

Obrońca Elimin., 

Kontynuowany Atak 

WYNIK SZARŻY (jednostki MM) 

zMODyfik. 

rzut 

Status jedn. broniącej się 

Zwykła w Dezorgan. 

≤ 0 Atakujący Dezorg. Atakujący Dezorg. 

1 Atakujący Dezorg. Obrońca Wycofany, 

Atakujący Dezorg. 

2-3 Obaj Dezorg. Obrońca Wycofany, 

Atakujący Dezorg. 

4 Obrońca Dezorg. Obrońca Wycofany 

5-7 Obrońca Dezorg.  

i Cofa się o 1 heks 

Obrońca Elimin., 

Kontynuowany Atak 

≥ 8 Obrońca Dezorg.  

i Cofa się o 1 heks, 

Kontynuowany Atak 

Obrońca Elimin., 

Kontynuowany Atak 

MOD DLA UDERZENIA LUB SZARŻY (jedn. MM) 

MOD Powód 

?? MOD Obronny w Uderzeniu z żetonu Broniących 

?? Przewaga siły (12.3) 

?? Według Tabeli „Przewaga w uzbrojeniu” 

?? Według Tabeli Terenu 

– ? Kontynuowany Atak (14.7) 

–2 Atakujący w Dezorganizacji 

–2 Uderzenie skontrowane Kontr-Szarżą (13.8) 

–1 Cel w Murze Tarcz, atak przez jego Przód 

–1 Szarżujący Ciężkozbrojni Konno MM wykonali 

ruch podczas dopiero co zakończonej Fazy Ruchu 

+ ? Atakujący z dowódcą, użyj Charyzmy dowódcy 

+1 Jedn. Ciężkozbrojnych Konno MM z dowódcą 

wykonują Szarżę 

+2 Broniący jest Wycofany (do wyniku użyj kolumny 

„w Dezorgan.” 

+2 Broniący to Genitores GE bez amunicji 

+2 Wszyscy atakujący atakują w Bok Broniącego się 

+3 Wszyscy atakujący atakują w Tył Broniącego się 

+4 Atakujący atakują w cel z dwóch lub więcej stron 

(w Przód, Tył, lewy lub prawy Bok) 

KONTR-SZARŻA PRZECIW 
UDERZENIU/OSTRZAŁOWI 

Rzut Wynik 

≤ 5 Udana. Skontrowana wroga j. niestrzelecka ma 

MOD –2 do swego ataku Uderzeniem, a 

skontrowana wroga j. strzelecka wykonaj na nią 

Szarżę. 

≥ 6 Nieudana. 

Do wyniku rzutu dodaj MOD Obronny w Uderzeniu z jedn. szarżującej. 

Jeśli kontr-szarżująca jednostka ciężkozbr. konno MM musi zmienić 
kierunek, aby móc ją wykonać, do rzutu dodaj jeden (+1). 
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