
 

 

 
 

RAKIETY CONGREVE�A 
 

Efektywno�æ rakiet jest ograniczona do wykorzystania ich 
przeciwko niecywilizowanym tubylcom i Amerykanom. 

Lord Wellington 
 

Wstêp historyczny 
Rakiety by³y znane ludzko�ci d³u¿ej ni¿ artyleria, ale przez wieki ich zastosowanie by³o bardzo 

ograniczone, zw³aszcza w bitwach l¹dowych. Znane by³y liczne przypadki ostrzeliwania zabudowañ 
i fortów, czêsto z morza, ale w walkach l¹dowych rakiety okazywa³y siê zbyt zawodne. Ci¹gle 
podejmowano próby ich doskonalenia, o czym przekonali siê Brytyjczycy w trakcie wojny z Królestwem 
Mysore w Indiach. Hindusi po raz pierwszy zastosowali rakiety o konstrukcji ¿elaznej, które odnios³y 
pewien sukces przeciwko wojsko króla Jerzego. Pod wp³ywem tych do�wiadczeñ brytyjski wynalazca 
Sir William Congreve skonstruowa³ ulepszon¹ wersjê rakiet ¿elaznych, które wystêpowa³y w ró¿nych 
wagomiarach. Rakiety Congreve�a zastosowano po raz pierwszy w trakcie bombardowania francuskiego 
portu w Boulogne w 1806 roku i rok pó�niej w trakcie najs³ynniejszej akcji, w ich u¿yto � zbombardowania 
Kopenhagi. Rakiety u¿ywano pó�niej w trakcie bitwy pod Lipskiem, gdzie jedynym brytyjskim kontyngentem 
by³a w³a�nie bateria tej broni, a tak¿e w kampanii 1815 roku. U¿yto ich tak¿e podczas amerykañsko � 
brytyjskiej wojny 1812 roku. Lord Wellington mia³ o nich bardzo z³e zdanie, uwa¿aj¹c, ¿e nadaj¹ siê 
praktycznie tylko do bombardowania zabudowañ, czego unika³ w Hiszpanii i Portugalii z powodów 
politycznych. 

Rakiety Congreve�a pozosta³y na wyposa¿eniu armii brytyjskiej a¿ do lat 60-tych XIX stulecia, kiedy 
zosta³y zast¹pione przez rakiety Hale�a. 

 
Statystyka dla baterii rakiet Congreve’a 

Rodzaj jednostki Ruch Zasięg 
strzału SO WTR Morale Amunicja 

Bateria rakiet 
Congreve’a (12f) 25/5 60 cm 1 4 7 2 

 
Zasady specjalne 

Strzelaj¹cy rakietami Congreve�a wyznacza punkt na stole w zasiêgu rakiet, w który chcia³by trafiæ. 
Nastêpnie rzuca kostk¹ kosk¹ rozrzutu (scatter dice) oraz kostk¹ k101, aby sprawdziæ w którym kierunku 
polecia³y rakiety oraz ile cm dalej. Przy strzelaniu z rakiet nie rzucamy kostkami za trafienie. Jednostka na 
któr¹ spad³y rakiety rakiety traci automatycznie 1 poziom dezorganizacji. Dotyczy to tak¿e w³asnych 
jednostek, je¿eli rakiety na nie spad³y. 

Rakietami mo¿na ostrzeliwaæ teren zabudowany oraz fortyfikacje. Je¿eli uda siê trafiæ, to automatycznie 
trac¹ one jeden poziom. 

W ca³ej armii brytyjskiej mog¹ wystêpowaæ maksymalnie 2 baterie rakiet Congreve�a. 
 
 

Podziêkowania dla 
Piotra �cavalierdejeux�a� Wojtowiczowa za ideê wprowadzenia rakiet Congreve�a do gry 

i wytrwa³e lobbowanie w tej sprawie. 
Johna Johnsona za zwyciêski pomys³, który po pewnych modyfikacjach zosta³ zastosowany odno�nie 

rakiet. 
Szymona Paka, Marcina Wo�niaka, Rafa³a Pi¹tka oraz uczestników Forum Strategie GRZ 

i psborsuka, za wziêcie udzia³ w konkursie i kolejne idee zwi¹zane z rakietami. 

                                                   
1 W tej wersji kostki k10 0 oznacza 0, a nie 10, jak czasem się przyjmuje. 


