von Waldecka, Siedmiogrodzianie księcia Rakoczego
i Kozacy pod komendą hetmana nakaźnego Antona
Żdanowicza. Armia ta ruszyła następnie za wycofującymi się wojskami polsko-litewskimi, maszerując
w kierunku strategicznie ważnej twierdzy, jaką był
Brześć. Straż przednia sprzymierzonych składała się
z oddziałów brandenburskich von Waldecka, szwedzkich, dowodzonych przez Jakuba de la Gardie oraz
siedmiogrodzko-kozackich pod Peterem Hussarem.
Dywizja ta w pierwszym tygodniu maja przeprawiła
się przez Bug pod Krzemieniem i 9 maja dotarła pod

ciach, daje graczom niezwykle ciekawe opcję doboru
sojuszników, stąd też postanowiliśmy przedstawić ją
jako nową listę historyczną.
Dywizję można wystawić na trzy różne sposoby: zależnie od tego, którego generała traktujemy jako
dowódcę, podległe mu oddziały będą stanowić podstawę dywizji, a oddziały pozostałych nacji będą je
uzupełniać. Zależnie więc od preferowanego stylu
grania – ale i od przeciwnika, z którym przyjdzie się
mierzyć – można odpowiednio skonfigurować skład
własnej dywizji.

Georg Friedrich von Waldeck

Georg Friedrich von Waldeck (1620-1692) – karierę wojskową rozpoczął w wieku 21
lat w armii Zjednoczonych Prowincji. W 1651 roku trafił na służbę elektora Brandenburgii, w której to od 1655 roku, w randze generała zajmował się reorganizacją obrony
terytorialnej w Prusach Książęcych. Brał udział w bitwie pod Warszawą w 1656 roku,
został pokonany przez hetmana Gosiewskiego pod Prostkami w tym samym roku, ale
niedługo potem pomścił klęskę, zwyciężając pod Mieruniszkami-Filipowem. Popierał
politykę króla Szwecji Karola X Gustawa, co doprowadziło do konfliktu z elektorem
i dymisji Waldecka. Do 1660 roku walczył w armii szwedzkiej, potem w czasie konfliktu
z Turcją widzimy go w 1664 roku w szeregach armii cesarskiej. Jako dowódca kontyngentu okręgów Rzeszy brał udział w odsieczy wiedeńskiej w 1683 roku. Zmarł służąc
Zjednoczonym Prowincjom.
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Mało amunicji

1. Dowodzenie:

Zasady specjalne

2. Koszt: 4 PS

Waldeck może zostać wystawiony na kilka sposobów:

Zasady specjalne

1. Na poziomie Podjazdu – jako dowódca Podjazdu: Siły pod dowództwem Georga Friedricha von Waldecka – wrzesień-październik 1656 roku.
Ostrożny
2. Na poziomie Zgrupowania
Wszystkie pułki, samodzielne oddziały i artyleria w dywizji von Waldecka zaczynają bitwę z wytyczną
w poziomach
I turze (o ileWaldeck
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decka o 1 Punkt Rozkazu mniej (ale minimalnie 1 punkt). Wydanie Rozkazu/Wytycznej Szarża kosztuje go
bazowo 2 punkty rozkazu.

Ostrozny

Wszystkie jednostki z jego armii zaczynają grę z darmowym Rozkazem Obrona (o ile scenariusz nie stwierdza
inaczej). Można go zmienić w pierwszej turze
za PunktySzwedom
Rozkazu.
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nie rozkazy od elektora brandenburskiego, wspierając Szwedów w czasie ich kampanii w Polsce.
Brandenburska dywizja von Waldecka może wystawić maksymalnie 3 regimenty dodatkowe, tak długo jak
Na2poziomie
Zgrupowanie
dowodzić
następującymi
strukturami.
z nich będą
szwedzkimimoże
regimentami
rajtarii
najemnej (jeden
z nich może być regimentem weteranów).
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Obrona Terytorialna 1655–1660
Koszt zgrupowania rośnie o 2 punkty. Waldeck posiada wtedy dodatkową zasadę: Reorganizator milicji
pruskiej.

Reorganizator milicji pruskiej
Zgrupowanie otrzymuje dodatkowe 2 punkty zaopatrzenia. Za 1 PS możesz dokupić 4 podstawki muszkieterów pruskich i powiększyć istniejące oddziały powyżej limitu (ale dodając nie więcej niż dwie podstawki
do jednego oddziału). Możesz to zrobić tylko raz.

Zgrupowanie brandenbursko–szwedzkie 1656–1657
Koszt zgrupowania rośnie o 2 punkty. Waldeck posiada wtedy dodatkową zasadę: Ramię w ramię ze Szwedami

Ramię w ramię ze Szwedami
Szwedzi (zarówno jednostki jak o dowódca) nie są traktowani jako Sojusznicy, ale jako normalne jednostki
brandenburskie zarówno na potrzeby dowodzenia na polu bitwy, jak i na potrzeby liczenia Motywacji
3. Na poziomie Dywizja (patrz „Armie Ogniem i Mieczem. Tom I” s. 93-95)

Sily pod dowództwem Georga Friedricha von Waldecka –
wrzesien–pazdziernik 1656 roku.
Po zakończeniu bitwy warszawskiej elektor Fryderyk Wilhelm zainteresowany był nie pościgiem za wojskami polskimi, ale przede wszystkim zabezpieczeniem Prus Książęcych atakowanych przez Litwinów
oraz umocnieniem się w Wielkopolsce. Do tej ostatniej skierowany został Georg Friedrich von Waldeck.
Obsadził on wojskami kilka miast (m.in. Łęczycę i Kalisz) ale już 26 sierpnia otrzymał rozkaz wyruszenia
z rajtarią do Prus, aby osłaniać je przed gromadzącymi się wojskami pod wodzą hetmana polnego litewskiego
Wincentego Gosiewskiego. Graf miał pod swoją komendą kilka regimentów rajtarii
, w tym własny pod komendą Oberwachmeistera von Hüllena i regiment gwardii elektora pod komendą podpułkownika von Polenza, a także dragonów
pod dowództwem kapitana Hochendorfa oraz 3 działa. Brandenburskie
i pruskie regimenty poniosły jednak duże straty podczas bitwy warszawskiej oraz kampanii w Wielkopolsce a wielu żołnierzy chorowało,
stąd też większość regimentów posiadała bardzo niskie stany osobowe.
W sumie Waldeck miał pod komendą około 1400 rajtarów oraz 200 dragonów. Siły te - po połączeniu z wojskami pod wodzą księcia Bogusława
Radziwiłła, wzięły udział w przegranej bitwie pod Prostkami (8 X 1656)
oraz - po wzmocnieniu korpusem Derfflingera- uczestniczyły w wygranej
bitwie pod Filipowem (22 X 1656).

Zasady Specjalne
Regiment Waldecka
Jeżeli kompanie/skwadrony z regimentu Waldecka znajdują się w promieniu 20 cm od Waldecka otrzymują
+1 do Morale. Nie są brane pod uwagę przy ustalaniu liczby oddziałów na potrzeby zasady „Małe kompanie”
i nie mogą otrzymać strat w wyniku tej zasady.

Regiment Gwardii
Kompanie z regimentu gwardii maja Wyszkolenie 5. Jeżeli kompanie/skwadrony z regimentu gwardii znajdują
się w promieniu 20 cm od von Polenza otrzymują +1 do Morale. Nie są brane pod uwagę przy ustalaniu liczby
oddziałów na potrzeby zasady „Małe kompanie” i nie mogą otrzymać strat w wyniku tej zasady.

Sily pod dowództwem Georga Friedricha
von Waldecka — wrzesien–pazdziernik 1656 roku

UWAGI:

Zasady specjalne:
Dryl wojskowy, Małe kompanie, Regiment Waldecka, Regiment gwardii

* Wszystkie kompanie rajtarów i dragonów to kompanie brandenburskie.
* Możesz wystawić cześć rajtarów (dowolnych) jako opancerzonych
(Pancerz:6). 1-3 podstawki wystawiasz za darmo. 4-6 podstawek za 1 PS.
* Połowa podstawek rajtarów może być wyposażona w arkebuzy. Możesz
wyposażyć wszystkich rajtarów w arkebuzy płacąc 1 PS. Jeżeli nie wystawisz
żadnych rajtarów z arkebuzami, to jednopodstawkową kompanię rajtarów
(dowolną) możesz zamienić na dwupodstawkową.

3

* Jednopodstawkowe kompanie nie mogą operować samodzielnie,
należy połączyć je w skwadrony liczące minimum dwie podstawki.
+1 PS za podpułkownika von Polenza
.		
+1 PS za Oberwachmeistera von Hülsena
.				
* Jeśli wystawiasz poziom PS:9 albo PS:10 to von Hülsena otrzymujesz
za darmo.
+1 PS za 3 podstawki dowolnych rajtarów.
+1 PS za działo regimentowe 3f.

