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Żołnierze w służbie Cesarskiej, Anno Sigmarii 2518 

 

Począwszy od roku 2515, a konkretnie zaraz po Drugiej Bitwie Wolfenburskiej Cesarz 
Heinrich X powołał do życia Imperialswehrę, czyli armię zawodową Imperium. Miało to 
miejsce 25 Nachgeheima 2515 roku. Minęło dwa i pół roku. W ciągu tego czasu armia 
imperialna rozbudowała się, okrzepła, w niektórych sytuacjach uformowano nadrzędne 
związki taktyczne w rodzaju półbrygad, brygad, grup operacyjnych czy zgoła korpusów i 
armii. Dostarczono nową broń, zreorganizowano struktury, zreformowano myśl taktyczną i 
strategiczną. Aby jednak nie było zbyt różowo, warto wspomnieć o ciągłych stratach, 
ponoszonych w trzech konfliktach granicznych (fronty: nordlandzki, middenlandzki, 
ostermarkijski i jednym konflikcie pełnoskalowym (front ostlandzki). 

 Mimo wszystko dwa lat wcześniej sytuacja w Imperium była dużo mniej stabilna, ale i 
zagrożenia były mniejsze. Wielkimi krokami nadciąga wojna z aliansem bretońsko-
marienburskim, a na południu coraz częściej się o armii zielonoskórych ze Złych Ziem, która 
po raz kolejny zamierza wlać się na równiny Averlandu przez bramę Przełęczy Czarnego 
Ognia. Zintensyfikowały się także walki w państwie krasnoludzkim Gór Krańca Świata, 
wspieranym przez wojska cesarskie. Sytuacja wewnętrzna z pewnością jest klarowniejsza, 
mimo to wciąż nie rozwiązano problemu Talabheim, a lojalność Suddenlandu, mimo braku 
agitacji antycesarskiej ze strony Elektorki Baronowej Toppenheimer, wciąż jest niepewna. 

 Tak czy inaczej Imperialswehra jest silną armią, dobrze wyposażoną w broń palną 
(choć z niedoborami prochu), zreorganizowaną i nowoczesną, w normalnych warunkach w 
pełni wystarczającą do obrony państwa.  

Ale to nie są normalne warunki. Cesarz Heinrich X wciąż najwięcej czasu poświęca 
swej armii, pamiętając, iż „Chcąc pokoju, trzeba szykować się do wojny”. Niestety 
gospodarka Imperium, mimo wsparcia krasnoludów coraz gorzej radzi sobie z obciążeniami. 
Sytuację pogarsza fakt blokady handlowej i wojny celnej ze strony Bretonii i Marienburga, 
fatalne stosunki z Kislevem. Szczęśliwie pełzający konflikt z sartosańskimi piratami zakończył 
się wraz z podpisaniem Porozumienia Tileańskiego. 

 

 Czas jednak przejść do rzeczy i ukazać aktualny stan sił zbrojnych Imperium.  
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Organizacja armii Imperium 

 Armia Imperium nadal jest podzielona na kilka głównych branż. Z grubsza jednak 
biorąc, wojska lądowe dzielą się na oddziały trzonowe, w których skład wchodzi Kaiser 
Gardekorps, Imperialswehra, wojska Zakonów a także Służby Dróg i Mostów; oraz oddziały 
mobilizowane w przypadku sytuacji alarmowej, czyli Landwehra oraz miejskie milicje. 

 

Struktura wojsk Imperium na czas wojny 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak zauważył generał Grief, specjalista imperialny od wojny niekonwencjonalnej, 
znany ze śmiałych i zaskakujących manewrów, taktyk działań skrytych, zwolennik wojny 
partyzanckiej i szarpanej: Armia Imperium powinna być jak wilk, tur i osa. Imperialswehra 
szarpie przeciwnika jak wilk, Landwehra stoi twardo jak tur, a SDIM kąsa jak osa. 

Głównodowodzący 
Cesarz Heinrich X 
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Główny 
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miejskie 
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wywiadowcze 

Zaplecze, centra 
rekrutacyjne, 
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Czerwony Młot 

Kurfürstwehra 
(wojska prowincji) 



Żołnierze w służbie Cesarskiej, Anno Sigmarii 2518 
 

Autor: Smartfox schlaufox@gmail.com Publikacje Lisiej Nory #2 

3 
 Landwehrze jednakże daleko do tura, póki co jest krową, do 
tego słabowitą i wychudłą. Choć Imperium dysponuje dużą grupą 
zdemobilizowanych po wojnie domowej żołnierzy, to jednak kłopoty 
natury ekonomicznej uniemożliwiają stworzenie z Landwehry siły 
zdolnej bronić pozycji (twierdz, ośrodków miejskich etc.) i zwolnić od 
tego obowiązku zawodową Imperialswehrę, która miałaby rozbijać 
główne siły przeciwnika uwikłane w walki pozycyjne z Landwehrą i 
starcia z partyzantką firmowaną przez SDIM.  

Póki co Landwehra staje się odwodami Imperialswehry, 
rzucanymi doraźnie w zagrożone rejony (vide Ostland), zamiast bronić 
rejonów rodzimych (wyjątek, Middenland). Docelowo każda prowincja 
miała powołać jeden pułk Landwehry pieszej, a wybrane dodatkowo 
pułk kawaleryjski Landwehry. Jak się jednak okazało niektóre 
prowincje, cierpiąc na brak siły żywej powołały dwa, a nawet trzy pułki 
pikinierów Landwehry (Reikland, Middenland i Ostland), 
udowodniwszy, że zorganizowanie jednostki tego typu jest średnio 5-6 
razy tańsze od podobnej jednostki Imperialswehry, oczywiście kosztem 
siły ognia, uzbrojenia etc. Dlatego obecny plan mobilizacyjny nakłada 
na każdego władcę prowincji (elektoralnej i nieelektoralnej) przymus 
zmobilizowania na czas wojny przynajmniej dwóch dwustuosobowych 
pułków Landwehry pieszej, w wybranych sytuacjach nawet trzech lub 
czterech. W Przypadku kawalerii tylko prowincje elektoralne (poza 
Krainą Zgromadzenia) mają obowiązek zmobilizowania jednego 

stuosobowego pułku lansjerów Landwehry. Tym samym oficjalny stan w pełni 
zmobilizowanej Landwehry wzrósł z 10ciu pułków pieszych i 4ech kawaleryjskich do 32 
pieszych i 10ciu kawaleryjskich. Problemem może być szybka i skuteczna mobilizacja, ale tej 
mają podołać ośrodki rekrutacyjne i mobilizacyjne w prowincjach. 

Pułki Landwery jako jedne z pierwszych miała ujednoliconą numerację, po której 
można od razu rozpoznać, z której prowincji pochodzi jednostka. Docelowo każdy pułk 
Landwehry ma składać się jedynie z lekko opancerzonych pikinierów, ale w sytuacji 
umożliwiającej dozbrojenie przewidziano doposażenie pułków w broń strzelczą (raczej 
kusze), na poziomie: 1 strzelec na 2 pikinierów. Obecne pułki Landwehry to jednostki 
pikinierskie (w Ostlandzie wielu żołnierzy na własną rękę dozbroiło się w broń palną, 
niezwykle skuteczną w walkach z zielonoskórymi). 

Wraz ze wzrostem liczebności Landwehry zmniejszono rolę milicji miejskich, 
cechowych etc. We współczesnej wojnie mają one pełnić one zaledwie rolę pomocniczą, nie 
spełniając niemal żadnej bojowej (za wyjątek należy uznać przypadek obrony Greifenhagen, 
Pflugzeit 2517, gdzie milicje miejskiej nie były w stanie oprzeć się przestarzałej armii 
goblinoidów szturmujących skądinąd dobrze umocnione pozycje). Milicje z czasem 

Rysunek 1 Żołnierz 1. 
Pułku Landwehry 
„Wolfenburg” z 
nieprzepisowym 
uzbrojeniem, oblężenie 
Nordvorposten, 
Pflugzeit 2517. 
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przekształcą się w służby pomocnicze, które zapewnią porządek i zaopatrzenie w bronionych 
przez Landwerę oraz armię zawodową miastach i fortecach.  

 

Stan Armii (stany jednostek podawane pełne, jednostki walczące na 
froncie mogą je mieć dużo mniejsze): 

 

A) Cesarski Korpus Gwardii (Kaiser Gardekorps) 

Nadal składa się z trzech pułków – pieszego i dwu ciężkich kawaleryjskich (Chorągiew Zakonu 
Wysokich Hełmów przemianowano na Gwardyjski Pułk Wysokich Hełmów), dołączono 
natomiast baterię artylerii, oczywiście ściśle wyselekcjonowaną z Kaiser Artillerie Korps. 
Korpus Gwardii wciąż pozostaje do dyspozycji Cesarza, toteż przebywa zasadniczo w 
Altdorfie plus pododdziały w zamku Reikguard. 

 

Regiment Cesarskiej Gwardii Pieszej (RCGP) 

 

 W ciągu ponad dwu lat pułk ów został 
uposażony w 110 % w wymaganą broń, proch i 
środki prowadzenia walki. Do bitwy jednak nie 
został wprowadzony. Kompania halabardników i 
kompania muszkieterów przebywa w stolicy, druga 
kompania halabardników w zamku Reikguard. To 
jednak nie cała prawda. Dowódca Korpusu Gwardii 
utworzył z żołnierzy RCGP tzw. Rotę Osobistą 
Cesarskiej Gwardii Pieszej liczącą około trzydziestu 
żołnierzy. To oddział szkolony podobnie co 
altdorfskie grupy uderzeniowe Straży Miejskiej czy 
oddział specjalny Straży Miejskiej w Middenheim. 
Jego celem jest nie tylko ochrona Cesarza i jego 
rodziny, ale także przeciwdziałanie wszelkim 

atakom otwartym i terrorystycznym w 
bezpośrednim otoczeniu władcy. Wyposażony jest 
bardzo dobrze w krótką broń palną i lekkie 
arkebuzy, oraz broń walki miecz do walki w terenie miejskim. 

Pułk nadal liczy 250ciu żołnierzy, ale podzielony jest następująco: 

Rota Osobista – 30 żołnierzy 

I Rota – 80 muszkieterów 

Rysunek 2 Dowódca Regimentu Cesarskiej 
Gwardii Pieszej, major von Dunkel. 
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II Rota – 70 halabardników 

III Rota – 70 halabardników 

Jak widać, liczba żołnierzy wyposażonych w broń palną wzrosła o ponad połowę. 

 

Regiment Cesarskiej Gwardii Konnej 

 W ciągu dwu lat regiment ciężkiej jazdy gwardii przeszedł 
poważną przemianę. Reforma cesarska, która z pułku zrobiła jednostkę 
w pełni zawodową, spotkała się z poważnym oporem arystokracji 
Cesarstwa, a zwłaszcza tej z Reiklandu. Powód prosty, pułk był kuźnią 
wielu karier wojskowych w Imperium, ale teraz jaki to zaszczyt służyć w 
jednostce niemalże najemnej? Wbrew pozorom ogromny. Nadal wielu 
chce dostąpić zaszczytu włożenia lśniącej, ciężkiej zbroi płytowej z 
herbami Imperium, Korpusu i samego Heinricha X.  

 Zwiększony poziom dyscypliny oraz szkolenie wzorowane na 
wyszkoleniu regimentów Zakonu Pantery zaowocowały zwiększeniem 
potencjału bojowego jednostki gwardyjskiej. W zasadzie można rzec, 
że to absolutnie elitarna formacja bojowa, której siła może być 
porównana do dowolnych trzech, czterech chorągwi kopijniczych 

elektoralnych.  

 W ciągu dwu lat jednostkę powiększono do stanu 130stu 
żołnierzy, przy czym jednostka sformowana jest wedle wzorców jazdy 

ciężkiej nowego typu: brak pocztów i pocztowych, każdy żołnierz to pełnoprawny kopijnik 
odziany w ciężką zbroję płytową i wyposażony w kopię, ciężki miecz i inną broń kawaleryjską. 

Gwardyjski Pułk Wysokich Hełmów (ex Zakon Wysokich Hełmów) 

 Problemy z jakimi ta obiecująca formacja 
borykała się 3 lata temu poszły w niepamięć. 
Nowoczesna organizacja i selekcja oraz wyposażenie 
w najnowsze uzbrojenie sprawiło, że pułk Wysokich 
Hełmów (potocznie nadal używa się nazwy Zakon 
Wysokich Hełmów) stała się pełnowartościową 
formacją ciężkiej jazdy starego typu. Liczy sobie 100 
kawalerzystów, z czego trzydziestu to kopijnicy, 

pozostali to kusznicy konni (z wolna wyposażani w 
krótką broń palną) oraz pocztowi kopijników. 

 Na ostatnich manewrach Wysokie Hełmy dowodzone przez regimentmeistera Angusa 
von Bildhofena (syn cioteczny elektora Middenlandu) dorównały pod względem szybkości 
budowania szyku, dyscypliny oraz poziomu wyszkolenia pułkowi jazdy Gwardii. Już to 

Rysunek 3 Zbroja 
kawalerzysty Regimentu 
Cesarskiej Gwardii 
Konnej. 

Rysunek 4 Półkartauna Baterii Artylerii 
Gwardii. 
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świadczy dobrze o nowym dowódcy i jego żołnierzach. Regimentmeister von Bildhofen znany 
jest z bardzo surowej dyscypliny, ale także faktu, iż o swoich żołnierzy dba jak o własne 
dzieci. 

Bateria Artylerii Gwardii 

To jednostka istniejąca od roku zaledwie, choć każdy z artylerzystów i bombardierów  
to weteran. Formacja liczy sobie 80ciu żołnierzy oraz sześć armat (półkartaun) na podstawie 
kołowej. Stacjonuje w Altdorfie. 

 

B) Imperialna Armia (Imperialswehra) 

Imperialswehra okrzepła. Mimo iż 
część oddziałów nadal jest 
wyposażana w nowoczesne 
uzbrojenie oraz przeszkalana w nowej 
taktyce walki, to zasadniczy trzon 

armii zdolny jest do działań bojowych. 
W ciągu dwu lat powołano wszystkie 
przewidziane jednostki, które w tej chwili w większości przypadków osiągnęły gotowość 
bojową, a niektóre nawet wzięły już udział w walkach w Ostlandzie.  

 Rozbudowano scentralizowane zarządzanie, służby 
kwatermistrzowskie oraz ośrodki zapasowe i rekrutacyjne (po jednym na 
każdą prowincję), magazyny oraz tabory. Stworzono sztaby każdych ze 
służb tyłowych, a w ramach Cesarskiego Czerwonego Młota powstały 
służby sanitarne (medycy polowi szkoleni są w Middenheim głównie), dzięki 
czemu znacznie zmniejszono wielkość strat niebojowych w armii cesarskiej 
oraz zmieniono korzystnie stosunek rannych do zabitych.  

 Kolejnym punktem reformy militarnej Heinricha X jest zwiększenie 
poziomu integracji Imperialswehry z Kurfürstwehrą (Siłami Elektorskimi). 
Zamiarem jest przeprowadzenie takiej integracji, która włączy w całości 
wojska elektorów do Imperialswehry, pozostawiając władcom prowincji 
niewielkie oddziały porządkowe oraz prawo do dowodzenia oddziałami 
Imperialswehry stacjonującymi na obszarze prowincji. Rzecz jasna część 
elektorów jest temu przeciwna, dopatrując się w posunięciach Cesarza 
sposobu na ograniczenie władzy elektorskiej (skądinąd słusznie, wszak to 
jeden z aspektów przekształcenia Imperium z Rzeszy w jednolite państwo 

zarządzane centralnie). Dlatego wszelkie jednostki (poza gwardyjskimi, 
zakonnymi i SDIM) otrzymały jednolitą numerację (przykładowo 1 
Regiment Pieszy jest jednostką Imperialswehry i takie nosi oznaczenia), a 3 

Rysunek 5 Sztandary imperialnej jazdy lekkiej. U góry – 8 PKL, 
na dole ostlandzki 3 PKL. 

Rysunek 6 
Przepisowa 
halabarda 
cesarskiej piechoty. 
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Regiment Pieszy to pułk ostlandzki z oznaczeniami 
armii ostlandzkiej, czyli Kurfürstwehry. Taka 
przynajmniej jest teoria, jednak w wielu jednostkach, 
mimo przyjęcia nowej nazwy wciąż obiegowo nazywa 
się je starymi. Mało tego, w niektórych prowincjach 
(Talabheim, Hochland), jednostek wciąż nie 
przemianowano. 

 Warto również wspomnieć o ciągłej 
modernizacji armii Imperium, głównie jednostek 
pieszych. Po pierwsze wciąż trwa organizacja w 
ramach regimentów pododdziałów medycznych 
(plutony i drużyny medyczne, sanitarne, w zależności 

od formacji), oczywiście ze składu Cesarskiego 
Czerwonego Młota. Póki co niemal tylko jednostki 
uwikłane w czynne walki (głównie w Ostlandzie) oraz 
te ze składu dwu brygad granicznych: Reiklandzkiej i 

Middenlandzkiej (osłaniające zachodnią ścianę Imperium) posiadają w swoim składzie 
pododdziały medyczne. 

 

Stan Imperialswehry – personel bojowy (w nawiasach miejsce 

macierzystego garnizonu): 

 

 Piechota: 

1 Regiment Pieszy (Altdorf, Reikland) – jeden z najstarszych pułków 
imperialnych, bogata tradycja idzie w parze z doskonałym wyszkoleniem. 
Jednostka uderzeniowa piechoty. Stan: 200 landsknechtów, 150 
muszkieterów. 

4 Regiment Pieszy „Serce Stirlandu” (wschodni Stirland) – dawna Wielka 
Kompania Stirlandu, w ciągu ostatnich dwu lat intensywnie szkolona do 
walki z Chaosem m.in. przez rycerzy Sigmara. Nominalnie to nadal ciężka 
piechota, ale już nie topornicy. Doświadczenia wyniesione z walk z 
wymagającym przeciwnikiem, jakim są zwierzoludzie, wojownicy Chaosu 
etc., wymusiły dozbrojenie formacji w ciężką broń drzewcową (gizarmy, 
glewie etc.) oraz dwuręczną (miecze dwuręczne) oraz solidne 
opancerzenie. Można tę jednostkę uznać za landsknechtowską, ale 
specyfika wyszkolenia, taktyki, ścisła specjalizacja oraz stosunkowo niska 
ilość broni palnej odróżnia 4 RP od klasycznych jednostek ciężkiej piechoty. 
Stan: 100 landsknechtów. 

Rysunek 7 Żołnierze 2. kompanii 
(pikinierskiej) 8 RP „Wilcze Dzieci” – niegdyś 
Middenheim, obecnie Imperialswehra. 
Ćwiczenia polowe 2516, Nordvorposten. 
Ciężkie półzbroje pikinierskie. 

Rysunek 8 
Nowocześnie 
wyposażony 
żołnierz 4. RP, 
Stirland 2517. 
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8 Regiment Pieszy „Wilcze Dzieci” (Middenheim) - Formacja pikiniersko-muszkieterska 
nowego typu. Przez rok walczyła w Ostlandzie, ponosząc straty rzędu 70 %. Doświadczenia 
wyniesione z wojny z orkami uczyniły ją jedną z najbardziej doświadczonych jednostek 
piechoty w Imperialswehrze. Nie tylko potrafi doskonale walczyć w klasycznym szyku tertio, 
ale także doświadczenia z kampanii antyorczej 2516 KI uczyniły ją świetną jednostką 
partyzancką. Obecnie zakończono proces odbudowy pułku. Jedna z kompanii jest obecnie 
szkolona w używaniu niewielkich bomb, z czasem ma stać się kompanią grenadierską. Stan: 
150 pikinierów, 100 muszkieterów. 

10 Regiment Pieszy „Ostermarkijski” (zachodni Talabekland) – półtorej roku temu 
Ostermark zmuszony był przekazać pułk piechoty Imperialswehrze. Powód? Brak złota na 
utrzymania. Tym samym pułk weteranów Wojny Domowej i walk z kislevicką czernią opuścił 
macierzystą prowincją i z niewiadomego powodu gnije w talabeklandzkich garnizonach. 
Stan: 150 pikinierów, 80 muszkieterów. 

15 Regiment Pieszy (Hargendorf, Nordland) – Kolejna 
doborowa formacja ciężkiej piechoty, złożona z trzech 
kompanii landsknechtowskich, które zachowały swe dawne 
nazwy („Reiklandzkie Byki”, Dzikie Koty”, „Ferlagen”). Od pół 
roku walczy w Ostlandzie. Stan: 210 landsknechtów. 

16 Regiment Pieszy (Forty na przełęczy Czarnego Ognia, 
Averland) – Świeża jednostka, której formowanie ukończono 
niecały rok temu. Rekrutowana w Averlandzie i 
Suddenlandzie. W całości muszkieterska. W tej chwili 
obsadza południową granicę. Stan: 150 muszkieterów 

17 Regiment Pieszy „Nulnijsko-Suddenlandzki” (Nuln, 
Suddenland) – znany ze swoich dokonań po obu stronach 
frontu podczas Wojny Domowej, kiedy to Nuln i 
Sudddenland stanęły przeciwko sobie. Odtworzony niemal w 

całości z mieszkańców Nuln. W chwili obecnej walczy w Ostlandzie. Stan: 250 pikinierów, 150 
muszkieterów. 

18 Regiment Pieszy (Altdorf) – jedna z tych jednostek, z którą w zasadzie nie wiadomo co 
zrobić. Złożona z Tileańczyków (głównie z Remas) niegdyś stanowiła dużą siłę na polu bitwy. 
W obecnej dobie, kiedy kusze z wolna odchodzą do lamusa jednostka nadaje się do walk z 
zielonoskórymi, ale w starciu z nowoczesną armią mogłaby się okazać mało przydatna. W 
najbliższym czasie albo zostanie rozwiązana, albo częściowo przynajmniej przezbrojona w 
broń palną. Obecnie walczy w Ostlandzie. Stan: 400 kuszników. 

19 Regiment Pieszy „Gromiarze” (Kemperbad, Dunkelberg, Reikland) – dawni Regiment 
Imperialnych Gromiarzy. W pełni krasnoludzka jednostka o doskonałym wyszkoleniu i 
świetnym uzbrojeniu. Nominalnie odpowiednik muszkieterów, jednakże gromiarze 

Rysunek 9 Landsknechci, 
doppelsoeldner i strzelec 15. RP, 
Linia von Gleivitza, lato 2517. 
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sprawdzają się także w walce wręcz w bliskim dystansie (miasto, korytarze etc.). Stan: 100 
gromiarzy (muszkieterów). 

21 Regiment Pieszy (Północny Reikland) – Formacja pikiniersko-
muszkieterska nowego typu. Świeżo utworzona, póki co słabo 
wyszkolona. Obecnie ochrania granicę reiklandzko-marienburską. 
Jedna z kompanii została przeszkolona w używaniu bomb i ich lekkich 
odmian nazywanych granatami (kompania grenadierska). Stan: 150 
pikinierów, 100 muszkieterów. 

22 Regiment Pieszy „Leśny” (zachodni Middenland) – złożona z 
Reinkalndczyków i Middenlandczyków jednostka lekkiej piechoty 
utworzona w oparciu o doświadczenia wyniesione z Ostlandu, 
szkolona m.in. przez elfy z Laurelorn. Jednostka przeszkolona do 
działań leśnych, częściowo nasycona bronią palną. Obsadza granicę 

middenlandzko-marienburską. Stan: 150 zwiadowców-strzelców.  

50 Regiment Pieszy „Imperialmariniers” (Hargensdorf, Nordland) – 
Imperialna Piechota Morska tzw. „Czerwone Kubraki”, pierwsza 
jednostka przeznaczona do walki na pokładach statków i desantów morskich. Duża siła ognia 
(garłacze, ciężkie muszkiety, pistolety) i wyszkolenie. W tej chwili przesunięta z 
niewiadomych powodów do Helmgartu, do osłony granicy z Bretonią. W chwili obecnej 
jedna z kompanii intensywnie trenuje walkę z użyciem niewielkich bomb zwanych granatami. 
Stan: 300 żołnierzy. 

 

Artyleria: 

Kaiser Artillerie Korps (Altdorf, Nuln, Middenheim, Herzig, Wolfenburg) –Artyleria 
błyskawicznie rozwija się w Imperium, a to dzięki wsparciu naukowemu krasnoludów z Gór 
Krańca Świata oraz wybudowaniu w Middenheim nowych manufaktur uzbrojenia. Większość 
armat to półkartauny i kartauny, ale jest również kilka kolubryn i moździerzy oblężniczych 
oraz drugie tyle kartaczownic. W chwili obecnej Korpus dzieli się na 20 baterii, które doraźnie 
przydzielane są do formowanych większych formacji (od brygady wzwyż). W chwili obecnej 6 
baterii walczy w Ostlandzie. Stan: 600 żołnierzy, 72 luf. 

 

Kawaleria: 

1 Pułk Kawalerii Lekkiej “Cesarscy” (Altdorf) – nowa jednostka, nad którą bezpośrednią 
opiekę objął Cesarz. To podobnie eksperymentalna jednostka co 8 PKL, jednakże stworzona 
w nieco innym stylu. 1 PKL tylko nominalnie jest kawalerią, a tak naprawdę mobilną 
piechotą. Ma przemieszczać się konno, lecz walczyć pieszo, używając broni palnej (krótkich 
muszkietów) oraz pałaszy. Stan: 120 kawalerzystów. 

Rysunek 10 Kusznik 
tileański 18. RP, Altdorf, 
2517. 
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4 Pułk Kawalerii Lekkiej „Middenlandzki” (wschodni Talabekland) – 
dawniej jednostka middenlandzka, w tej chwili złożona głównie z 
Reiklandczyków. Klasyczna jednostka lekkiej kawalerii uzbrojona w 
broń białą (miecze, pałasze, lance) oraz śladowo w palną. Docelowo 
połowa formacji ma posiadać lekkiej muszkiety. Obecnie walczy w 
Ostlandzie. Stan: 200 kawalerzystów. 

5 Pułk Kawalerii Lekkiej „Averlandzki” (południowy Averland) – 
jednostka, która wsławiła się podczas Drugiej Bitwy Wolfenburskiej, 
walcząc na skraju lewego skrzydła armii Imperium. Doświadczeni 
zwiadowcy nawykli do dalekich rajdów. Stan: 150 kawalerzystów. 

7 Pułk Kawalerii Lekkiej (południowy Ostland) – nowoutworzona 
jednostka na bazie doświadczeń z wojny z orkami w Ostlandzie, taktyka 
działania i organizacja wzorowana na 3 PKL (jednostka siostrzana). 
Jednostka przeznaczona do zwiadu i dalekich rajdów na tyłach wroga. 
Obecnie walczy w Ostlandzie. Stan: 250 kawalerzystów. 

8 Pułk Kawalerii Lekkiej „Reikland” (środkowy Reikland) – 
nowoczesna, wręcz eksperymentalna jednostka kawalerii wyposażona 

w broń palną (głównie pistolety) oraz pałasze i szkolona do walki w 
karakolu. W tej chwili przesunięta do Helmgartu. Stan: 140 
kawalerzystów. 

11 Pułk Ochotniczy Kawalerii Lekkiej „Elenathi” (Middenheim i 
okolice) – sławetne „Gwiazdki”, złożona z elfów jednostka lekkiej 
jazdy, która zasłynęła z niezwykłego okrucieństwa, ale i 
skuteczności podczas wojny domowej. Urodzeni partyzanci i 
zwiadowcy o ogromnej mobilności. W chwili obecnej walczą z 
orkami w północnym Ostlandzie. Stan: 80 kawalerzystów. 

Legion Gryfa (Altdorf) – jednostka kislevickiej kawalerii, którą 
pod względem uzbrojenia można uplasować między lekką a 
ciężką jazdą. Charakteryzuje się niezwykłą mobilnością i 
stosunkowo dużą siłą uderzeniową. Obecność Legionu w 
Imperialswehrze stoi pod znakiem zapytania, biorąc pod uwagę 
pogarszające się stosunki z Kislevem (to jednostka wypożyczona 
od Kislveu w zamian za rotę Rycerzy Panter). W chwili obecnej 
skoszarowana na terenie Altdorfu. Stan: 200 kawalerzystów. 

1 Pułk Kawalerii Ciężkiej „Reiklandzki Grot” (Południowy 
Reikland) – ciężka jazda nowego typu (wybrani żołnierze 

uzbrojeni w krótką broń palną, wszyscy w kopię oraz wybraną broń kawaleryjską), w pełni 
zawodowa, po części złożona z żołnierzy wywodzących się z plebsu. Pod względem 

Rysunek 11 Podoficer 
1. PKC "Reiklandzki 
Grot", uzbrojony w 
przepisowy pistolet 
kawaleryjski. 

Rysunek 12 Kawalerzysta 8. 
PKL, potyczka z 
Bretończykami, Przełęcz 
Uderzającego Topora,  2518. 
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wyszkolenia ustępuje w Imperium tylko Gwardii, Panterom oraz jednostkom zakonnym. W 
chwili obecnej walczy w Ostlandzie. Stan: 120 kawalerzystów-kopijników. 

3 Pułk Kawalerii Ciężkiej „Middenlandzka Tarcza” (Carroburg) – siostrzana jednostka 1. PKC, 
utworzona rok temu. Wciąż nie ukończono szkolenia formacji. Stan: 120 kawalerzystów-
kopijników. 

Chorągiew Grafa - Zakonu Pantery (Middenheim) – doborowa formacja ciężkiej kawalerii z 
Middenheim. Żołnierze doskonale wyszkoleni, doświadczeni, regularnie toczący starcia ze 
zwierzoludźmi i orkami. Choć to ciężka jazda starego typu, działa wedle nowoczesnej taktyki. 
W tej chwili walczy w Ostlandzie. Stan: 100 kawalerzystów, w tym 40 kopijników. 

Chorągiew Księżniczki - Zakonu Pantery (Middenheim) – jw. Ta chorągiew przebywa nadal w 
Middenheim. Stan: 80 kawalerzystów, w tym 30 kopijników. 

 

C) Wojska Elektorskie (Kurfürstwehra) 

 

1. Averland (barwy czarno-złote) 

 

Averland z wiekową Wielką Hrabiną Ludmilą von Alptraum stoi 
twardo przy Cesarzu, wspierając jego działaniu. Od czasu cudu 
pod Wolfenburgiem Elektorka uważa Heinricha X za 
pomazańca Sigmara. Armia Averlandu nie jest liczna, lecz 
stosunkowo nieźle wyszkolona, niewątpliwie problemem jest 
przestarzałe uzbrojenie. 

2 Regiment Pieszy „Averlandzki” (forty na Przełęczy Czarnego Ognia, 
Averland) – obecnie jednostka ta przechodzi proces modernizacji, 
m.in. częściowo wprowadzono na uzbrojenie broń palną. Jednostka 
strzeże południowej granicy Imperium. Stan: 150 pikinierów, 50 
muszkieterów, 100 kuszników. 

Kompania Przyboczna Hrabiny (Averheim) – elitarna jednostka 
gwardyjska Averlandu. Stan: 40 landsknechtów. 

2 Pułk Kawalerii Ciężkiej „Averheim” (Averheim) – jednostka ciężkiej 

Rysunek 13 Kusznik 2. 
RP z Averlandu, 
Przełęcz Czarnego 
Ognia, 2516. 
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jazdy starego typu. O jej klasie świadczy fakt, iż jako jedyna jednostka elektorska wzięła 
udział u boku rycerzy zakonnych i gwardii cesarskiej w decydującej szarży na wojska Chaosu 
podczas drugiej bitwy wolfenburskiej. Stan: 120 kawalerzystów, w tym 30 kopijników. 

 

2. Hochland (barwy zielono-czerwone) 

 

Hochland jako prowincja nieelektorska, związana z Talabheim wciąż pozostaje w opozycji 
wobec Cesarza. Chociaż władczyni Talabheim nie może w 
otwarty sposób sprzeciwić się Heinrichowi X i jest 
zobowiązana do wspierania poczynań Cesarza, to jej 
współpraca jest tylko nominalna. Jednostki hochlandzkie słyną 
głównie ze swoich muszkieterów uzbrojonych w doskonałe 
strzelby z Bergsburga. 

24 Regiment Pieszy (Bergsburg, Fort Schippel) - Dawny Regiment 
Strzelców, świetna jednostka uderzeniowa o dużej sile ognia. 
Wedle doniesień wywiadu cesarskiego dobrze wyszkolona i o 
wysokim morale. Stan: 200 muszkieterów, 80 landsknechtów. 

Chorągiew Przyboczna Baronowej (Bergsburg) – ciężka jazda 
starego typu, najprawdopodobniej niezdyscyplinowana i 
nienajlepiej wyszkolona. Stan: 60 kawalerzystów, w tym 20 
kopijników. 

 

3. Kraina Zgromadzenia (barwy zielone, brązowe bądź brunatne) 

 

Kraina Niziołków nie posiada stałych sił zbrojnych, jednakże jest w razie potrzeby 
zobowiązana do wystawienia dwu pułków Landwehry. Nikt sobie tego nawet nie 
wyobraża. Z innej strony nikt sobie nie wyobraża armii cesarskiej bez tych małych 
logistyków. 

 
 
 

Rysunek 14 Hochlandzki 
landsknecht wg współczesnej 
litografii. 
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4. Middenheim (barwy niebiesko-srebrne) 

  

Middenheim rządzone przez bliskiego przyjaciela Cesarza jest być może jedną z 
najbardziej lojalnych prowincji Imperium. Słynie z doskonałej armii, dobrze wyszkolonej i 
uzbrojonej, i co najważniejsze doświadczonej. Obie jednostki Middenheim walczyły w 
Ostlandzie, zdobywając najwyższe oceny. Armia Middenheim może wydawać się nieduża. 
Przyczyna tego jest prozaiczna, ponad połowa jej sił znajduje się obecnie w składzie 
Imperialswehry, być może w najbliższym czasie oba pozostałe pułki również zostaną 
przeniesione do armii Imperium, a Middenheim stanie się kolejną po Reiklandzie 
prowincją, która w pełni zintegruje się z cesarstwem. 

6 Regiment Pieszy im. Grafa Borisa (Middenheim) – Jednostka nieco mniejsza od 8. 
Regimentu Pieszego (również wywodzącego się z Middenheim), ale bardzo podobnie 
zorganizowana i uzbrojona. W chwili obecnej walczy w Ostlandzie. Stan: 120 pikinierów, 80 
muszkieterów. 

4 Pułk Kawalerii Ciężkiej „Grafa” (dawna Chorągiew Grafa) – ciężka jazda nowego typu 
złożona w pełni z  ubogiej szlachty. Doskonale uzbrojone, część rycerzy posiada krótką broń 
palną. Stan: 80 kawalerzystów-kopijników. 

 

5. Middenland (barwy: Carroburg purpurowe, reszta prowincji niebieskie) 

 

 

Middenland stanął w obliczu zbliżającej się wojny z sojuszem bretońsko-marienburskim. 
Biorąc po uwagę jak wielkiego terenu należy bronić armia middenlandzka jest 
stosunkowo słaba, dlatego Arcyksiążę Leopold von Bildhofen zdecydował się powołać 
pod broń trzy pułki landwery oraz zmobilizować regiment milicji miejskiej z Carroburga. 



Żołnierze w służbie Cesarskiej, Anno Sigmarii 2518 
 

Autor: Smartfox schlaufox@gmail.com Publikacje Lisiej Nory #2 

14 
Mimo to bez wsparcia ze strony Imperialswehry oddziały middenlandzkie mogą co 
najwyżej opóźnić marsz wroga na Carroburg. 

5 Regiment Pieszy „Carroburski” (Carroburg) – w pełni odtworzony po zniszczeniu podczas 
walk z Bretończykami w 2515 roku w tej chwili walczy w Ostlandzie (von Bildhofen wciąż 
zabiega o jego powrót, widząc zbierające się czarne chmury nad swoimi ziemiami). Stan: 150 
pikinierów, 100 muszkieterów. 

26 Regiment Pieszy (Carroburg) – dawna Wolna Kompania Bardula, oddział krasnoludzkich 
toporników, w chwili obecnej stanowią odwód Arcyksięcia. Stan: 100 toporników. 

Chorągiew Arcyksięcia von Bildhofen (Carroburg) – ciężka jazda starego typu. Stan: 100 
kawalerzystów, w tym 30 kopijników. 

 

6. Nordland (barwy niebiesko-złote) 

 

Nordland jest związany z Middenheim, pozostając w pełni lojalnym wobec nowego Grafa 
Miasta Białego Wilka. Baron Nikse, doświadczony wódz i wojownik, zasłużył się podczas 
Wojny Domowej, walcząc z desantami marienburskimi. Być może dlatego to na jego 
ziemiach znajduje się najważniejszy port wojenny Imperialsmarine.  

6 Pułk Kawalerii Lekkiej „Nordlandzki” (Salzenmund) – klasyczna jednostka lekkiej jazdy 
uzbrojona w pałasze i lance, brak broni palnej. Jednostka doświadczona w walce 
podjazdowej (starcia na granicy z Marienburgiem). W chwili obecnej walczy w Ostlandzie. 
Stan: 150 kawalerzystów. 

Chorągiew Barona Nikse (Salzenmund) – ciężka jazda starego typu, wysoki poziom 
doświadczenia. Stan: 80 kawalerzystów, w tym 20 kopijników. 

 

7. Nuln (barwy czarne) 

 

Nuln wciąż pozostaje we władaniu Cesarzowej (Emmanuelle von Liebewitz), dzięki czemu 
Cesarz może być spokojny o południowe prowincje. W trzecim co do wielkości mieście 
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Imperium znajdują się silne oddziały, które w razie czego mają stanowić odwodu dla 
walczącego z inwazją bretońską Reiklandu lub trzon tworzącej się armii, która będzie 
miała stawić czoła atakowi orków ze Złych Ziem. Należy również pamiętać, iż w Nuln 
znajduje się Główna Szkoła Artylerii, w razie czego źródło oficerów i podoficerów. 

23 Regiment Pieszy „Nulnijski Gwardii” (Nuln) – Dawny Nulnijski 
Regiment Gwardii, elita armii Nuln, nieduży, lecz bardzo nasycony 
bronią palną regiment ciężkiej piechoty. Stan: 100 landsknechtów. 

20 Regiment Pieszy „Miragliano” (Nuln) - Dawny Zaciężny 
Regiment „Miragliano”, w tej chwili przezbrajany w broń palną 
oraz doposażony w piki. Docelowo ma to być klasyczny pułk 
piechoty walczący w tercio. Obecnie nominalnie tileański, lecz w 
połowie złożony z mieszkańców Nuln. Stan: 100 kuszników, 100 
muszkieterów, 100 pikinierów. 

9 Pułk Kawalerii Lekkiej „Nulnijski” (Nuln) – lekka jazda uzbrojona 
w lance, pałasze. Jedna rota posiada na stanie kusze i arkebuzy. 

Wyszkolenie średnie. Stan: 200 kawalerzystów. 

Rota Pancerna Cesarzowej (Nuln) – ciężka jazda starego typu 
złożona z arystokracji. Jak zwykle w przypadku tego typu 

jednostek mankamentem jest dyscyplina. Stan: 60 kawalerzystów, w tym 20 kopijników. 

 

8. Ostermark (barwy purpurowo-złote lub purpurowo-srebrne) 

 

Liga Ostermarku nadal nie podźwignęła się ze zniszczeń z okresu ataku Talabeklandu 
podczas Wojny Domowej a teraz w dodatku walczy z nasilającymi się atakami 
buntowników chłopskich z Kislevu. Prowincja choć nominalnie związana jest z 
Talabeklandem, to pozostaje pod bezpośrednią kuratelą Cesarza. W chwili obecnej 
nastroje w niej są złe, ludzie coraz mniej ufają Cesarzowi, zwłaszcza, biorąc pod uwagę 
uwięzienie w zamku Reikguard lubianego marszałka-kanclerza Klajana von Wolfenburga 
oraz mianowanie na jego miejsce nieudolnego Dietera von Leeb-Auersteina. 

10 Pułk Kawalerii Lekkiej „Ostermarkijski” (Bechafen) – Dawniej 8 PKL (nazwa zmieniona z 
tej przyczyny, iż w armii cesarskiej istniały dwie jednostki lekkiej jazdy o tym numerze, ot, 
bałagan urzędniczy). Klasyczna lekka jazda, Jedna kompania lansjerska, jedna zwiadowcza i 
jedna strzelcza (głównie kusze, ale także arkebuzy i pistolety). Jednostka doskonale 

Rysunek 15 Nulnijski 
muszkieter z 20 RP, Nuln 
2517. 
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wyszkolona i wielce doświadczona. Od roku zmaga się ze zbuntowaną kislevicką czernią. 
Stan: 120 kawalerzystów. 

 

9. Ostland (barwy czarno-srebrne) 

 

Od zakończenia Wojny Domowej 
Ostland przeszedł drugą drogę od 
wroga obecnego Cesarza (wszak 
Ostland obok Reiklandu był podstawą 
sojuszu sigmaryckiego) po wiernego 
sojusznika. Lud Ostlandu znów walczy, 
tym razem z nawałą zielonoskórych, 
którzy w 2515 roku przekroczyli 
granicę, próbując zasiedlić północne 
tereny prowincji. Walki trwają już 
trzeci rok, północ została spustoszona. 
Mimo to nowy Książę, Hasso von 
Gleivitz jest lubiany przez zwykły lud, 
a darzony respektem przez 
arystokrację. Ugruntował swoją 
władzę, odtworzył armię, która w tej 
chwili jest najsilniejszą z armii 
prowincjonalnych, poprawił stan 
gospodarki etc. Choć nadal sytuacja w 
prowincji jest ciężka, to von Gleivitz 
dał ludziom nadzieję. Cesarz wspiera 
wysiłki Księcia nie tylko słowami, ale i 
czynami. Wysyła broń i pułki 
Imperialswehry. Raz że armia zdobywa 
doświadczenie, a po drugie rośnie popularność władzy centralnej.  

3 Regiment Pieszy „Okrutne Wilki” (Wolfenburg, Schwetz) – doborowy pułk piechoty, 
prawdopodobnie najbardziej doświadczona jednostka imperialna. Od 2513 roku wciąż na 
froncie przeciw zielonoskórym z przerwą na Wojnę Domową. W ciągu ostatnich trzech lat 
„Okrutne Wilki” stali się jednostką uniwersalną, sprawdzoną zarówno w walnych bitwach 
(trzykrotnie pod Nordvorposten, raz od Schwetz, raz na pograniczu) jak i partyzanckich 

Rysunek 16 Żołnierze ostlandzcy 2515 KI.  Od lewej: 
Żołnierz kompanii czołowej (pikinierskiej) 3. RP „Okrutne 
Wilki”, oporządzenie i pancerz lekki, kawalerzysta roty 
zwiadowczej 3. PKL Ostlandu, żołnierz 4. kompanii 
(strzelczej) 3. RP „Okrutne Wilki”. 
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działaniach w północnym Ostlandzie. To w tym 
regimencie kształtowała się taktyka małych oddziałów, 
które szachowały armię orków przez 2515 i 2516 rok. 3 
RP jest obecnie najlepiej uzbrojoną w broń palną 
jednostką ostlandzką, jednakże nie zniknęły z niej kusze, 
co związane jest ze specyfiką działań jednostki oraz pola 
walki. W ciągu ostatniego roku jednostka została 
rozbudowana i doposażona. Pułk stacjonuje na Linii von 
Gleivitza, pełniąc zadania garnizonowe oraz prowadząc 
aktywny rekonesans na przedpolu orczych fortów. Stan: 
100 pikinierów, 50 toporników, 100 muszkieterów, 50 
kuszników.  

12 Regiment Pieszy „Kłusownicy” (Bautzen, Bartenstein, 
Neugrimnitz) – „Kłusownicy” to nieoficjalna nazwa 
jedynego w armii imperialnej pułku łuczników. 
Faktycznie wielu żołnierzy tej jednostki było niegdyś 
kłusownikami, traperami czy myśliwymi. Doskonale 

sprawdzają się jako zwiadowcy, a także w polu przeciw takiemu przeciwnikowi jak orki. W 
chwili obecnej jednostka obsadza Linię von Gleivitza. Stan: 200 łuczników. 

30 Regiment Pieszy (Schwerin, Lautenburg, Sudvorposten) – pułk sformowany z wojsk 
prywatnych, milicji etc., w ciągu poprzedniego roku walczył w Ostlandzie, gdzie z powodu 
dość niskiego wyszkolenia został niemal całkiem zniszczony. Odtworzony, stacjonuje w 
południowym Ostlandzie. Stan: 200 pikinierów, 100 kuszników. 

31 Regiment Pieszy (Rosenfurt) – sformowany podobnie jak 30 RP z wojska prywatnego i 
milicji, ale obecnie lepiej wyszkolony. Stacjonuje 
w forcie Rosenfurt. Stan: 150 pikinierów, 100 
kuszników. 

35 Regiment Pieszy (Tieuburg, Lautenburg) – 
jednostka złożona z milicji miejskich 
południowych miast Ostlandu. Nienajlepiej 
uzbrojona, ale już doświadczona. Stacjonuje na 
Linii von Gleivitza. Stan: 100 pikinierów, 100 
kuszników, 30 landsknechtów. 

36 Regiment Pieszy (Wolfenburg, Hergig, 
Neugrimnitz) – jw., choć powołana głównie z 
milicji zachodnich miast Ostlandu. Stan: 120 
pikinierów, 80 kuszników, 20 muszkieterów, 20 landsknechtów.  

Półregiment Ochotniczy „Von Kunitz” (Nordvorposten) – Freiwillingen Halbregiment „Von 
Kunitz”, jednostka najemna, zorganizowana przez baroneta Olega von Schwetza. 

Rysunek 17 Kawalerzysta ostlandzkiego 
3 PKL, rota lansjerska. Nordvorposten 
wiosna 2516. 

Rysunek 18 Doppelsoeldner z plutonu  
landsknechtów Freiwillingen Halbregiment "Von 
Kunitz". oblężenie Nordvorposten, Pflugzeit 2517. 
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Doświadczeni żołnierze sprawdzający się jako formacja 
uderzeniowa piechoty. Obecnie na Linii von Gleivitza. Stan: 40 
landsknechtów, 30 pikinierów, 30 kuszników, 20 muszkieterów. 

3 Pułk Kawalerii Lekkiej „Ostlandzki” (Nordvorposten) – kolejna 
legendarna formacja ostlandzka. Doborowy pułk lekkiej jazdy znany 
ze swoich rajdów i działań partyzanckich, słynny za sprawą kampanii 
o północne porty, w której został mocno przetrzebiony. W pełni 
odtworzony i obecnie dowodzony przez wschodząca gwiazdę armii 
ostlandzkiej, rittmeistera Karlzschafta, pełni zadania zwiadowcze na 
Linii von Gleivitza. Stan: 250 kawalerzystów. 

Chorągiew  Kopijnicza Arcyksięcia (Wolfenburg) – jednostka 
ciężkiej jazdy starego typu rozbudowana z rozmiarów roty. 
Doświadczona i zdyscyplinowana. Ze względu na specyfikę konfliktu 

z orkami brał udział tylko w walnych bitwach. W chwili obecnej pozostaje w odwodzie księcia 
von Gleivitz. Stan: 100 kawalerzystów, w tym 30 kopijników. 

 

10. Reikland (Altdorf czerwono-niebieskie, prowincja srebrne) 

 

 

Wszystkie jednostki reiklandzkie znajdują się w składzie Imperialswehry. Barwy Reiklandu 
noszą tylko oddziały Landwehry. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 19 Łucznik 12 RP, 
kampania antyorcza, 
Nordvorposten 2516. 
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11.Stirland (barwy zielono-złote) 

 

Stirland nadal się w pełni nie określi, czy całkowicie popiera Cesarza. 
Z jednej strony młody Graf Halberich Haupt-Anderssen szanuje 
Heinricha X i wymiernie (wysłanym wojskiem) wspiera jego działania 
w Ostlandzie (naturalnie przyjaznym Stirlandowi), z innej w 
Stirlandzie wciąż nie zapomniano Wojny Domowej. Trudno jednak 
uznać tę prowincję za zagrożenie władzy cesarskiej. Armia 
stirlandzka pozostaje jedną z bardziej przestarzałych, co widać 
szczególnie w piechocie. Stirlandczykom trudno zrezygnować ze 
swoich słynnych toporników, którzy na współczesnym polu walki 
zdominowanym przez pikinierów oraz coraz bardziej muszkieterów 
nie mają już takiego znaczenia jak niegdyś.  

9 Regiment Pieszy „Stirlandzki” (Hornau, południowy Stirland) – 
jednostka zaprawiona do leśnej walki, doświadczona i dobrze 
wyszkolona, jednakże pod względem uzbrojenia beznadziejnie 
przestarzała. Stan: 250 toporników, 150 kuszników. 

14 Regiment Pieszy „Dzieci Sigmara” (Wurtbad) – w chwili obecnej to już pełnoprawna, 
liniowa jednostka, która okrzepła w walce z orkami w Ostlandzie, gdzie obecnie przebywa. 
Stan: 200 pikinierów. 

2 Pułk Kawalerii Lekkiej (północny i zachodni Stirland) – klasyczna lekka kawaleria, 
uzbrojona w miecze, lance i kusze. Stan: 150 kawalerzystów. 

Chorągiew Przyboczna Grafa (Wurtbad) – ciężka jazda starego typu. Stan: 50 kawalerzystów, 
w tym 20 kopijników. 

 

12.Suddenland (barwy żółto-brązowe) 

Suddenland pozostawał w opozycji wobec Cesarza. 
Pozostawał, bo odkąd ciężka choroba zmogła Baronową 
Etelkę von Toppenheimer, trudno powiedzieć, jak 
potoczy się sytuacja. W chwili obecnej osoba 
ewentualnego spadkobiercy jest sporna. Prowincja 
została spustoszona podczas Wojny Domowej, wpierw 
przez bunt chłopski, potem przez najazd orków ze Złych 
Ziem. W chwili obecnej władze prowincji bardziej zajęte 
są odbudową niźli wspieraniem Heinricha X. 

Rysunek 20 Pikinier 
stirlandzkiego 14 RP 
"Dzieci Sigmara", 
północny Ostland 2518. 

Rysunek 21 Kusznik 25 RP, jedno z 
wielu starć z orkami na południowej 
granicy, wiosna 2518. 
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25 Regiment Pieszy (Pfeildorf) – dawniej Suddenlandzki Regiment Pieszy. Jednostka ciężkiej 
piechoty, stosunkowo doświadczona i wyszkolona. Strzeże południowej granicy prowincji. 
Mozolnie dozbrajana i dopancerzana. Stan: 200 pikinierów, 100 kuszników, 20 
muszkieterów. 

Chorągiew Baronowej (Pfeildorf) – ciężka jazda starego typu. Stan: 80 kawalerzystów, w tym 
20 kopijników. 

 

13.Sylvania (barwy niebiesko-czarne) 

 

Sylvania jest prowincją znajdującą się na uboczu, toteż nawet podczas Wojny Domowej 
nie miała zbyt wielkiego znaczenia. To się może zmienić, biorąc pod uwagę ciągły napór 
skavenów i zielonoskórych na fortece krasnoludzkie w Górach Krańca Świata.  

11 Regiment Pieszy „Siedmiu Grodów” (Waldenhof) – jednostka ciężkiej piechoty 
uzbrojonej w topory. Stan: 150 toporników. 

 

14.Talabekland (barwy złoto-czerwone) 

 

Trzy lata, które upłynęły od końca Wojny Domowej pozwoliły 
Talabeklandowi podnieść się ze zniszczeń. Centralne położenie 
prowincji pozwoliło na w miarę spokojne funkcjonowanie. Protektor 
małoletniego Diuka póki co wywiązuje się ze swoich obowiązków 
poprawnie. Talabekland wspiera cesarskie działania, jednakże do 
Ostlandu wojsk wysyłać nie zamierza. Wciąż jeszcze między obiema 
prowincjami jest wiele niechęci. 

7 Regiment Pieszy (Schloss Herzig, Volgen) – obecnie w trakcie 
modernizacji. Część toporników zmienia swoje topory na piki, 
kusznicy przekształcają się w muszkieterów. Jednostka intensywnie 
trenuje walkę w szyku oraz działania w terenie leśnym. 7 RP walnie 

Rysunek 22 Rycerz 
talabeklandzki z okresu 
Wojny Domowej, 2515. 
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przyczynił się do ograniczenia rozbójnictwa na traktach Talabeklandu. Stan: 100 pikinierów, 
100 toporników, 60 kuszników, 40 muszkieterów. 

Pułk Arcyksięcia von Krieglitz (Schloss Herzig) – ciężka jazda starego typu. Jednostka od 
czasu Wojny Domowej nie brała udziału w żadnych walkach, dlatego można mieć sporo 
zastrzeżeń do jej wyszkolenia i doświadczenia. Stan: 80 kawalerzystów, w tym 20 kopijników. 

Zagończycy Bretwalda (centralny i zachodni Talabekland) – lekka kawaleria po części złożona 
z elfów. Jednostka dalekiego zwiadu, która podczas Wojny Domowej stanowiła przeciwwagę 
dla „Gwiazdek”. W chwili obecnej Zagończycy patrolują Talabekland. Bezczynność 
negatywnie wpływa na morale i dyscyplinę w tej jednostce. M.in. żołnierze tej formacji 
dopuścili się już kilkukrotnie grabieży na mieszkańcach Talabeklandu jak i Stirlandu. Stan: 100 
kawalerzystów. 

 

15.Talabheim (barwy czerwono-srebrne) 

 

Choć Księżna Elise Krieglitz-Untermensch odwołała swój niesławny edykt secesyjny, to 
nadal pozostaje w opozycji do Heinricha X. Posiadając silną i nowoczesną armię  (licząc 
wraz z oddziałami Hochlandu) oraz doskonałe warunki obronne, stara się prowadzić 
samodzielną politykę. Dlatego wojska Talabheim tylko nominalnie można zaliczyć do 
wojsk Imperium. Skomplikowana sytuacja geopolityczna, w jakiej znalazło się państwo 
Heinricha X uniemożliwia póki co rozwiązanie problemu z Talabheim. Doskonale wie o 
tym Księżna, która wie, że już w przyszłości jej mała, lecz sprawna armia może okazać się 
przysłowiowym języczkiem u wagi. 

13 Regiment Pieszy „Sancti” (Talabheim, Talagaad) – 
Jednostka ciężkiej piechoty, dobrze nasycona bronią 
palną i świetnie wyszkolona. Prawdopodobnie 
porównywalna z najlepszymi pułkami pieszymi 
Imperialswehry. Stan: 200 pikinierów, 120 
muszkieterów. 

Rota Gwardii Pieszej (Talabheim) – Jednostka 
pałacowa i gwardyjska Księżnej, prawdopodobnie 
nieźle wyszkolona i z pewnością dobrze uzbrojona i 
wyszkolona. Stan: 50 halabardników. 

Rota Strzelców Talabheim (Talabheim) – jednostka 
uzbrojona po części w sztucery hochlandzkie, wedle 

Rysunek 23 Halabardnik z Roty Gwardii 
Pieszej, Talabheim 2516. 
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doniesień wywiadu zdyscyplinowana i dobrze wyszkolona, przygotowana do walki w górach. 
W ciągu 3 lat dwukrotnie powiększono jej stan, planowana jest rozbudowa do pełnego 
regimentu. Stan: 80 muszkieterów. 

Pułk Lansjerów Księżnej (Talabheim i garnizony pograniczne) - dawna Chorągiew Lansjerska 
Księżnej, zmodernizowana pod względem taktycznym jak i uzbrojenia. Oprócz dwu kornetów 
lansjerskich pułk posiada jeden kornet strzelczy uzbrojony w arkebuzy. Wyszkolenie 
poprawne. Stan: 150 kawalerzystów. 

Chorągiew Przyboczna Księżnej (Talabheim) – jednostka ciężkiej jazdy starego typu. Stan: 90 
kawalerzystów, w tym 40 kopijników. 

 

16.Wissenland (barwy szaro-srebrne) 

 

Wissendland w pełni podlega władzy Nuln i choć ma osobne barwy, to oddziały tej 
prowincji wchodzą w skład korpusu nulnijskiego.  

Rota Gwardii Pieszej (Wissenburg) – kompania ta trenuje wraz z nulnijskim 20 RP i w razie 
czego stanowić będzie dodatkową, piątą kompanię tego pułku. Stan: 40 pikinierów, 20 
muszkieterów. 

Kornet Gwardii Pfeifraucherów (Wissenburg) – świetnie wyszkolona jednostka lekkiej 
kawalerii, obecnie częściowo uzbrajana w krótką broń palną, prócz tego to klasyczna lekka 
jazda uzbrojona w miecze i pałasze. Stan: 40 kawalerzystów. 

 

D) Landwehra 

Pułki Landwehry przyjmują ściśle określoną przez Sztab Imperialswehry numerację 
uzależnioną od macierzystej prowincji jednostki. Każdy kolejny pułk otrzymuje kolejną cyfrę 
przed numerem prowincji. Przykładowo pułki Landwehry z Reiklandu noszą numery: 2, 12, 
22 itd., z Middenlandu: 7, 17, 27 a z Hochlandu: 21, 121, 221 itd.  

 

Numery pułków: 

Nr 1 – Ostland 

Nr 2 – Reikland 

Nr 3 – Averland 

Nr 4 – Ostermark 

Nr 5 – Middenheim 

Nr 6 – Nuln 
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Nr 7 – Middenland 

Nr 8 – Talabekland 

Nr 9 – Talabheim 

Nr 10 – Nordland 

Nr 20 – Sylvania 

Nr 21 – Hochland 

Nr 22 –Stirland 

Nr 23 – Suddenland 

Nr 24 – Wissenland 

Nr 25 – Kraina Zgromadzenia 

 

W chwili obecnej tylko prowincje zachodnie i wschodnie prowincje graniczne powołały pod 
broń pułki Landwehry. Te pierwsze z powodu uwikłania w lokalne walki, drugie, by zastąpić 
jednostki regularne wysłane jako wsparcie do Ostlandu. 

Każdy pułk pieszy Landwehry etatowo liczy 200 pikinierów, każdy pułk lansjerów – 100 
kawalerzystów. 

 

1. Middenheim 

Powołanie pod broń jednego pułku Landwehry było ze strony Grafa Middenheim 
pewnego rodzaju gestem wobec Cesarza oraz Księcia Middenlandu. Obecnie 5 PL pełni 
służbę garnizonową w Middenheim. 

5 Pułk Landwehry 

 

2. Middenland 

Zagrożenie ze strony Bretonii oraz brak regularnego żołnierza 
sprawiły, iż Książę von Bildhofen powołał pod broń Landwehrę, 
kierując ją do Middenlandzkiej Brygady Granicznej. Wszystkie pułki 
są zupełnie zielone i słabo uzbrojone. O desperacji Księcia świadczy 
powołanie pod broń carroburskiej milicji.  

7 Pułk Landwehry 

17 Pułk Landwehry 

7 Pułk Lansjerów Landwehry 

Regiment Milicji Carroburga 

 

3. Nordland 

Nordlandzki 10 PL został powołany by zabezpieczyć zachodnią granicę i w razie czego 
wesprzeć wojska prowincji i Imperialswehry w przypadku desantu od strony Morza 

Rysunek 24 Podoficer 
12 Pułku Landwehry, 
pozycja pod 
Helmgartem, zima 
2516. 
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Szponów oraz w razie, gdyby wróg przebił się przez ziemie Wolnego Państwa Leśnego 
Ludu Laurelorn, 

10 Pułk Landwehry 

 

4. Ostland 

Ostlandzkie pułki Landwehry należą do najlepiej wyszkolonych i nierzadko uzbrojonych. 
Nic dziwnego skoro od prawie roku walczą przeciw goblionoidom. 

1 Pułk Landwehry „Wolfenburg” 

11 Pułk Landwehry 

1 Pułk Lansjerów Landwehry 

 

5. Ostermark 

Powołanie pod broń 4 PL jest próbą zastąpienia przekazanego Imperialswehrze 10 RP. W 
chwili obecnej 4 PL bierze udział w skierowanych przeciw kislevickim buntownikom 
akcjach na pograniczu wraz z  10 PKL. 

4 Pułk Landwehry 

 

6. Reikland 

W wyniku zaangażowania w wojnę z orkami w Ostlandzie wielu reiklandzkich oddziałów 
Imperialswehry zachodnia granica została niemal ogołocona z liniowej piechoty, dlatego 
Cesarz zdecydował się (jako Elektor Reiklandu) zmobilizować aż 3 pułki Landwehry 
pieszej i jeden kawaleryjski. Część z nich została skierowana do Reiklandzkiej Brygady 
Granicznej, część jest przebywa w reiklandzkich garnizonach. 

2 Pułk Landwehry 

12 Pułk Landwehry 

22 Pułk Landwehry 

2 Pułk Lansjerów Landwehry 

 

E) Wojska Zakonów 

Wojska Zakonów nie są permanentnie zmobilizowane, dlatego trudno wskazać, gdzie w 
danym momencie przebywają. Łatwiej rzec, że małe oddziałki rycerstwa przebywają na 
terenie całego Imperium w świątyniach i komandoriach odpowiedniego zakonu. 



Żołnierze w służbie Cesarskiej, Anno Sigmarii 2518 
 

Autor: Smartfox schlaufox@gmail.com Publikacje Lisiej Nory #2 

25 
1. Zakon Białego Wilka 

 

Templariusze Ulryka – doborowa jednostka uderzeniowa piechoty, ciężko opancerzeni 
rycerze przemieszczający się konno, lecz walczący pieszo. Stan: 50 rycerzy. 

Chorągiew Białego Wilka – jednostka ciężkiej jazdy starego typu, doskonale wyszkolona, 
zdyscyplinowana i wysoce umotywowana. Stan: 150 kawalerzystów, w tym 100 kopijników.  

 

2. Zakon Płonącego Serca 

 

Chorągiew Wielkiego Teogonisty – jednostka ciężkiej jazdy starego typu. Stopień 
wyszkolenia odpowiadający rycerstwu Ulryka. Stan: 180 kawalerzystów, w tym 90 
kopijników. 

Chorągiew Wielkiego Mistrza – jw. Stan: 120 kawalerzystów, w tym 60 kopijników.  

 

F) Służba Dróg i Mostów (SDIM) 

Jednostki liniowe SDIM zdołały już udowodnić swoją wartość w 
przeciągu ostatnich dwu lat. Najgłośniejszy był udział wraz 
Imperialswehrą w operacji „Północny Grom”, której celem była 
prowadzona wzdłuż wybrzeża Morza Szponów odsiecz dla 
portów ostlandzkich. Prócz tego jednostki SDIM brały udział w 
akcjach wywiadowczych i zwiadzie dalekiego zasięgu oraz 
oczyszczały trakty cesarskie z band rozbójniczych i luźnych 
watah goblinów. To dzięki jeźdźcom w szarych brygantynach i 
estalijskich morionach poprawiło się bezpieczeństwo na 
szlakach Imperium.  

1. Zgrupowanie „Północ” 

1 Regiment SDIM – pułk kawalerii nowego typu, lekko 
opancerzony, niezwykle mobilny. Typowy żołnierz uzbrojony 

jest w pałasz lub miecz, krótką włócznię lub lancę oraz niekiedy 
w krótką broń palną lub lekki muszkiet. Żołnierze SDIM dali się 
poznać jako pełni brawury zawadiacy, ale także okrutnicy. 

Rysunek 25 Żołnierz 1. 
Regimentu SDIM, trakt 
middenheimski, 2517. 
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Stan: 100 kawalerzystów. 

Baumann’s Blitztruppen – jednostka landsknechtów przemieszczająca się konno. Doskonała 
jednostka uderzeniowa. To jej żołnierze stanowią obecnie trzon Grupy Reakcyjnej Straży 
Dróg i Mostów, jednostki specjalnej Zgrupowania Północnego SDIM. Stan: 50 
landsknechtów. 

 

2. Zgrupowanie „Południe”  

Samodzielne Wsparcie Armii Terytorialnej 
(SWAT) – doborowa jednostka dalekiego 
zwiadu, wyspecjalizowana także w działaniach 
specjalnych. Powstała w czasie Kryzysu 
Nulnijskiego w 2512 roku (rebelia kultu 
Purpurowej Dłoni) jest obecnie jedną z 
najbardziej doświadczonych formacji 
specjalnych w Imperium. SWAT wsławił się 
walkami podczas Wojny Domowej, walczył na 
południu Averlandu z orkami, dokonywał 
rajdów za liniami bretońskimi w 
Middenalndzie. Ostatnio stanowił szpicę wojsk 

Imperium podczas operacji „Północny Grom”. Kommandant Grief z SDIM wywodzi się 
właśnie ze SWATu. W chwili obecnej SWAT, jako nominalnie 
jednostka lekkiej kawalerii przebywa w Nuln. Stan: 100 
kawalerzystów. 

Grupa Gwardii Cesarskiej – rota żołnierzy Gwardii Cesarskiej 
wyszkolona na wzór SWATu czy Grupy Reakcyjnej SDIM z 
Middenheim. Wyspecjalizowana w walce w terenie 
zurbanizowanym. Ostatnio jednostka ta tłumiła rewolucję w 
Altdorfie. Wcześniej brała udział w kilku operacjach na terenie 
miast w południowym Imperium, prawdopodobnie przeciw kultom 
Chaosu. Stan: 40 żołnierzy. 

 

3. Zgrupowanie „Wschód” 

2 Regiment SDIM – siostrzana jednostka 1 Regimentu SDIM. W 
ciągu trzech ostatnich lat walczył na podgórzu Gór Krańca Świata, 

znosząc bandy skaveńskie i goblinskie, które przebiły się do 
Imperium przez krasnoludzkie fortece. Stan: 100 kawalerzystów. 

 

Rysunek 26 Leutnant SWATu z dwoma żołnierzami, 
operacja "Północny Grom", 2517. 

Rysunek 27 Żołnierz 2 
Regimentu SDIM, Sylvania, 
zamieszki w Waldenhofie 
2517. 
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G) Imperialsmarine 

W zasadzie po raz pierwszy w historii 
Imperium posiada zawodową flotę wojenną. 
Do tej pory władztwo Sigmara bazowało na 
okrętach marchii marienburskiej oraz kaprach 
powoływanych na czas działań wojennych. 
Jednakże po oderwaniu się Marienburga, 
Imperium znalazło się w nienajlepszej sytuacji. 
Zablokowane w obrębie Morza Szponów 
przez naturalnie nieprzyjazne okręty 
kupieckiego Marienburga z trudem przebijało 
się na szlaki handlowe prowadzące na 
południe Starego Świata lub chociażby za 
Wielki Zachodni Ocean. Wpływ na zaistniałą 

sytuację miał także brak nowoczesnego, 
niezamarzającego portu oraz nowoczesnej i 
licznej floty. 

 Pełzająca wojna morska z Sartosą tocząca się w latach 2515-2517 tylko pogorszyła 
sytuację oraz uwypukliła problemy cesarstwa. Pretekstem do niej był atak Sartosan na 
niewielką kogę imperialną „Hagen”. W ciągu dwu lat Imperium zostało niemalże wypchnięte 
z rynków tileańskich (wojna celna), a starcia morskie kosztowały je kilkanaście statków.  

 Do dziś rozpętanie wojny z 
Sartosą uważa się za jeden z 
nielicznych błędów Heinricha X, 
jednakże gdyby spojrzeć na to od innej 
strony, może się okazać, że Cesarz 
doskonale wiedział, co robi. Do 2515 
roku większość Elektorów nie było 
skłonnych łożyć na flotę cesarską, 
zwłaszcza, że kraj podnosił się ze 
zniszczeń Wojny Domowej. 
Przegrywana wojna z niewielką 
Sartosą wywołała na tyle wielkie 
poruszenie (zwłaszcza wśród kupców 
biedniejących w wyniku blokady 
granicy z Bretonią oraz wojny z 

tileańską Sartosą), iż część Elektorów oraz gildie kupieckie zdecydowały się wesprzeć rozwój 
cesarskiej floty. 

Rysunek 28 Fregata Boris Todbringer", ucieczka z 
Greifenhagen, 2517. 

Rysunek 29 Imperialny galeon wojenny "Święty Ebald". 
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 M.in. zbudowano w Hargendorfie nowoczesny niezamarzający port wojenny wraz ze 
szkutnikami, sztabem Imperialsmarine oraz zdecydowano się rozbudować zawodową flotę 
wojenną.  

 Szkutnie trzech miast: Norden, Greifenhagen oraz Hargensdorfu zostały 
zaangażowane w budowę okrętów nowego typu oraz modernizację starych. Armat mają 
dostarczyć manufaktury West Uhrst oraz Glockenhayer. 

 Swój potencjał po raz pierwszy Imperialsmarine pokazała 27 sommerzeita 2517 roku, 
kiedy to całość cesarskiej floty wyszła z portu, by znieść blokadę marienburską. Po dniu 
wojny nerwów bretoński admirał zdecydował się nie ryzykować wybuchu konfliktu i opuścił 
redę portu hargendorfskiego. 

 

Stan floty:  

1 fregata („Boris Tödbringer”) 

4 galeony wojenne 

7 uzbrojonych galeonów handlowych 

W planach: 

2 fregaty 

5 galeonów wojennych 

6-10 jednostek pomocniczych 

 

H) Eithne Aep Laurelorn Freihatie – Wolne Państwo Leśnego Ludu 
Laurelorn 

4 sigmarzeita 2517 Cesarz Heinrich X powołał do życia kadłubowe państewko elfie na 
obszarze zachodniego Nordlandu (las Laurelorn). Rzecz jasna decyzja spotkała się raczej z 
dezaprobatą wśród imperialnej szlachty oraz części obywateli (szczególnie mieszkańców 
Nordlandu). Nie miał przy tym znaczenia fakt, iż ziemie przekazane elfom były już w 
większości przez nich zamieszkałe a pozostałe stanowiły niewykorzystywane przez ludzi 
obszary leśne. Pakt podpisany z elfią królową Tamuríl Elanessë w zamian za autonomię 
zobowiązywał elfy do obrony swej granicy zachodniej stanowiącej jednocześnie granicę 
Imperium. Choć decyzja byłą dyskusyjna i wciąż nie brakuje głosów krytykujących decyzję 
Cesarza, to póki co prawie 200 mil granicy z Marienburgiem jest strzeżonych przez elfy, co 
pozwoliło zluzować kilka cesarskich pułków.  

 Elfi żołnierze doskonale wywiązują się ze swoich obowiązków. O ile wcześniej 
zwiadowcy marienburscy co i rusz przekraczali granicę z Imperium, to obecnie została ona 
uszczelniona. Co prawda Marienburczycy posiadają przewagę liczebną i technologiczną, lecz 
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elfy doskonale opanowali taktykę walki partyzanckiej na świetnie znanym przez siebie 
terenie. Dość rzec, że mała brudna wojna trwa od kilku miesięcy. Co kilkanaście dni dochodzi 
do starć niewielkich oddziałków, leśną ciszę burzy huk wystrzałów z muszkietów, a kolejni 
zwiadowcy marienburscy są znajdowani rozkrzyżowani na granicy lasu. 

 W chwili obecnej niewiele wiadomo o organizacji sił zbrojnych Laurelorn. 
Prawdopodobnie w walkach bierze udział 300-500 bojowników elfich, w większości 
doskonałych łuczników. Zorganizowani są w niewielkie (max. 20 partyzantów) komanda, 
które regularnie patrolują pogranicze na linii drzewnych fortec, doskonale ukrytych przed 
oczami postronnych. 

 

Summa składu wojsk Imperium (z pominięciem milicji) 
Formacja  ciężka 

kawaleria 
lekka 

kawaleria 
piechota artyleria ŁĄCZNIE 

Kaiser Gardekorps  230 0 250 80/6 560/6 

Imperialswehra  620 940 2890 600/72 5050/72 

Kurfürstwehra  900 1160 5090 0/0 7150 

Siły Zbrojne Kultów  450 0 50 0 550 

Landwehra (max.) 0 1000 6400 0 7400 

SDIM  0 300 90 0 390 

Elfy 0 0 ok. 400 0 400 

ŁĄCZNIE 2200 3400 15080 680/78 21360/78 

W przypadku Landwehry to max. Założony stan mobilizacyjny. W chwili obecnej 
zmobilizowano 1800 pikinierów i 300 kawalerzystów. 

 

Ilość jednostek 

Formacja  ciężka 
kawaleria 

lekka 
kawaleria 

piechota artyleria ŁĄCZNIE 

Kaiser Gardekorps  2 0 1 1 4 

Imperialswehra  5 6 12 20 43 

Kurfürstwehra  11 8 24 0 43 

Siły Zbrojne Kultów  3 0 1 0 4 

Landwehra (max.) 0 10 32 0 42 

SDIM  0 3 2 0 5 

      

ŁĄCZNIE 21 27 72 21 141 

 

Stopnie w Imperialswehrze, Landwehrze oraz Służbie Dróg i Mostów 
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Wraz z reformą sił zbrojnych Imperium Heinrich X zreformował strukturę stopni wojskowych. 

Oto nowa hierarchia wojskowa, panująca w poszczególnych gałęziach sił zbrojnych.  

Żołnierze Cesarskiej Gwardii mają przed stopniem przedrostek garde (np. gardehauptmann, 

garderittmeister). 

Stopień Imperialswehra 

– piechota 

Imperialswehra 

- kawaleria 

Landwehra SDIM 

Szeregowy soldat, 

musketier 

reiter landsoldat wächter 

Kapral gefreiter kornet landgefreiter oberwächter 

Sierżant feldfebel wachtmeister landfeldfebel sturmwächter 

Porucznik leutnant 

Kapitan, 

rotmistrz 

hauptmann rittmeister hauptmann sturmhauptmann 

Major major 

Pułkownik, 

regimentarz 

oberst regimentmeister oberst sturmoberst 

Generał general kommandant 

Marszałek 

polowy 

feldmarschall -------- ------- 

 

Wedle nowego zarządzenia (okólniki i regulaminy wojskowe z 2516 A.S.) poszczególnymi 
formacjami dowodzą: 

Drużyna, dziesiątka – kapral, sierżant; 

Pluton - sierżant, porucznik; 

Kompania, rota, sotnia, setka, kornet – porucznik, kapitan (rotmistrz); 

Pułk, regiment, chorągiew – major, pułkownik (regimentarz); 

Brygada – pułkownik, generał; 

Korpus, Armia – generał, marszałek. 
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Podstawowy podział jednostek. 
Z grubsza zaczyna się kształtować charakterystyczna struktura jednostek wojskowych. Choć 
nadal można napotkać kompanię pieszą, która ma liczniejszy personel od pułku piechoty, to 
reforma wojskowa Heinricha X ma na celu w ciągu kilku lat podzielić jednostki według 
pewnych standardów: 
 
PIECHOTA: 
Pluton – 10-20 żołnierzy 
Kompania (ew. rota) – 40-90 żołnierzy 
Regiment (ew. pułk) – 200- 500 żołnierzy, podstawowa jednostka taktyczna 
Brygada (ew. zgrupowanie) – 2-5 pułków wraz z jednostkami tyłowymi i wsparcia. 
 
KAWALERIA: 
Pluton – 10-20 żołnierzy (w mniejszych jednostkach jazdy, brak jest podziału na plutony) 
Kompania (ew. rota, w kawalerii nowego typu- kornet) – 30-60 żołnierzy 
Pułk – 100-300 żołnierzy, w przypadku jazdy ciężkiej starego typu nadal utrzymuje się nazwa 
„chorągiew”. Chorągwie nadal są zorganizowane w luźny sposób z wyraźnym rozróżnieniem 
kopijnika oraz pocztowego podziałem na liczące 2-5 osób kopie. 
Brygada – 2-4 pułków jazdy, póki co na polu walki nie pojawiła się jeszcze żadna brygada 
kawaleryjska. 


