Czata Wincentego Gosiewskiego
– sierpień 1649 roku
W siedemnastowiecznej armii litewskiej dosyć często
zdarzało się, że w skład podjazdów wysyłanych na
zwiad czy zagon wchodziły chorągwie husarii i rajtarii. Formacje te były wspierane przez chorągwie kozackie i dragońskie, sama husaria nierzadko stawała
w takich potrzebach po rajtarsku, czyli bez kopii.
Obecność rajtarii zapewniała odpowiednie wsparcie
ogniowe. Warto też wspomnieć, że wielu hetmanów
litewskich traktowało rajtarię jako najważniejszą,
obok husarii część, kawalerii używając ją jako oddział
uderzeniowy. Chcielibyśmy pokazać specyfikę armii
litewskiej, prezentując przykład historycznego podjazdu, w skład którego wchodzili żołnierze różnych
formacji.

12 sierpnia obóz opuścił, na czele silnej czaty, Wincenty
Gosiewski, stolnik litewski. Jego zadaniem było dotarcie do Czerska, któremu zagrażali Kozacy, a także
zdobycie języka. Żołnierze Gosiewskiego powrócili do
obozu 25 sierpnia, przyprowadzając ze sobą pochwyconego Kozaka, od którego uzyskano informacje na
temat posiłków, które przysłał z Ukrainy Chmielnicki.
Podjazd Wincentego Gosiewskiego liczył około 700
porcji etatowych i składał się z następujących chorągwi/kompanii:
• husarskiej Wincentego Gosiewskiego
• rajtarskiej obersztlejtnanta Gantzkopfa
z regimentu Tyzenhauza
• rajtarskiej Tyzenhauza (najprawdopodobniej
tylko część kompanii wzięła udział w czacie)
z jego regimentu
• dragońskiej Wincentego Gosiewskiego, dowodzonej przez majora Nolde
• dwóch niezidentyfikowanych jazdy kozackiej

Po zwycięstwie armii litewskiej nad Kozakami pod
Łojowem 31 lipca 1649 roku wojska hetmana pol-nego Janusza Radziwiłła przeszły do obozu zbudowanego pod Rzeczycą. Hetman rozesłał także liczne
podjazdy, które miały za zadanie nawiązać kontakt
z oddziałami kozackimi i śledzić ich poczynania.

Na potrzeby gier turniejowych i kampanii, podjazd ten traktowany jest jako litewski.
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Zasady specjalne
„Ja ci tam nie brat, z tobą-m świń nie pasał!”

Dumni husarze często gardzili osobami pochodzącymi z niższych stanów i nie wypełniali ich rozkazów,
nawet w ogniu bitwy...
Do chorągwi husarskiej nie można dołączyć Gantzkopfa (Gosiewskiego można). Dodatkowo, gdy Gantzkopf
wydaje rozkazy, husaria jest traktowana jak Niesubordynowana.

„Ludzie dobrzy cudzoziemscy”

Regiment rajtarii Tyzenhauza składał się z doświadczonych i zaprawionych w bojach żołnierzy.
Rajtarzy w czacie Gosiewskiego mają Wyszkolenie 5.

Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski (1620-1662)

Hetman polny od 1654 roku. Zwolennik Jana Kazimierza, odgrywał ważną rolę polityczną i wojskową na Litwie, przeciwnik polityczny Janusza Radziwiłła, a potem
Pawła Jana Sapiehy. Na czele wojsk litewskich walczył na terenach koronnych –
zwyciężył w 1656 roku pod Prostkami, lecz kilka dni później odniósł porażkę pod
Filipowem. Brał udział w rokowaniach z elektorem brandenburskim w 1656 roku,
od 1657 roku był komisarzem królewskim w misjach dyplomatycznych.
W 1658 roku zaskoczony i pokonany przez przeważające siły rosyjskie pod Werkami – w niewoli przebywał do 1662 roku. Po powrocie z niewoli, jako bliski
współpracownik króla, próbował rozbić związek zbuntowanych żołnierzy litewskich. Pojmany na polecenie wicemarszałka związku wojskowego, został rozstrzelany 29 listopada 1662 roku w okolicach Ostryni.
Dowodzenie:
Odważny – Dowódca, Jednostka do której jest dołączony i wszystkie Jednostki z jego podjazdu w odległości
do 20 cm od niego (o ile nie jest dołączony) mogą przerzucić nieudane testy Morale.

Herman von Ganztkopf (Gantzkow, Ganckau, Gantskofft, Ganzkof)

Zaufany oficer hetmana Janusza Radziwiłła, służył pod jego komendą w latach 1649-1655. Zasłużony
w wielu starciach, gdzie dowodził oddziałami autoramentu cudzoziemskiego (dragonią i rajtarią), walczył m. in. pod Łojowem w 1649 roku, Szkłowem i Szepielewiczami w 1654 roku i Mohylewem w 1655 roku,
kiedy to został ranny w czasie szturmu miasta.
Dowodzenie:
„Równać szyki!” – Gantzkopf był dobrym oficerem o wieloletnim doświadczeniu w dowodzeniu wojskami cudzoziemskiego autoramentu.
Raz na turę jedna Jednostka cudzoziemskiego autoramentu (rajtaria lub dragonia), znajdująca się do 10 cm
od Gantzkopfa, może skorzystać z Zasady Specjalnej Dryl Wojskowy (patrz lista armii Królestwa Szwecji).
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UWAGI:

Zasady specjalne:
Na własnej ziemi, Pływanie, „Ja ci tam nie brat, z tobą-m świń nie pasał!”, „Ludzie dobrzy cudzoziemscy”

* Podjazd może zostać wystawiony wyłącznie jako całość. Jego koszt to 8PS.
* Możesz wystawić husarię bez kopii. Husaria z kopiami nie daje Punktów
Zwiadu, husaria bez kopii daje te punkty normalnie.
* Jazda kozacka nie może być uzbrojona w rohatyny.			
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