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Autor: Dawid Anioł 

System: Modern War: Airstrike 

Liczba graczy: 4 

Czas gry: 3-5h 

Gotowe postaci: Tak 

Opis Scenariusza: Rok 2025. Podczas III wojny światowej, grupa 

pilotów NATO z Francji, Szwecji, Finlandii i Polski została zebrana do utworzenia 

eskadry do zadań specjalnych. Ich zadaniem podczas pierwszej wspólnej misji 

będzie wzięcie udziału w Bitwie o Bałtyk aby utorować flocie NATO drogę do 

Obwodu Kaliningradzkiego oraz polowanie na pierwszego rosyjskiego asa XXI 

wieku- „Czarnego Niedźwiedzia” latającego w Su-57 Felon. Aby tego dokonać 

będą musieli utworzyć sprawną jednostkę z różnego rodzaju myśliwców oraz 

pilotów o różnych celach oraz motywacjach. 
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Synopsis 
 Podczas III wś, grupa pilotów NATO z Francji, Szwecji, Finlandii i Polski została zebrana do 

utworzenia eskadry do zadań specjalnych. Ich zadaniem podczas pierwszej wspólnej misji będzie 

wzięcie udziału w Bitwie o Bałtyk oraz polowanie na pierwszego rosyjskiego asa XXI wieku- „Czarnego 

Niedźwiedzia” latającego w Su-57 Felon. Aby tego dokonać będą musieli utworzyć sprawną jednostkę 

z różnego rodzaju myśliwców oraz pilotów o różnych celach oraz motywacjach.  

 

Wprowadzenie 
 W 2022 Europa stanęła na krawędzi wojny kiedy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę, jednak 

konflikt pomimo wielu gróźb ze strony rosyjskiego prezydenta pozostał lokalny. Kiedy po zażartej walce obie 

strony zgodziły się na powrót do status quo ante bellum w Europie znów nastał pokój. Jednak po niecałych 

dwóch latach Europa znów miała stanąć w płomieniach. Białoruscy ochotnicy, którzy zdobyli doświadczenie 

w walce z Rosjanami podczas obrony Ukrainy marzyli o tym aby wyzwolić swój kraj spod tyrani Łukaszenki. 

Po dwóch latach przygotowań i pozyskaniu sprzętu od ukraińskich sił specjalnych rozpoczęła się walka 

o wolną Białoruś. Federacja Rosyjska po katastrofie, którą była  inwazja na Ukrainę nie może sobie pozwolić 

na to aby utracić swojego jedynego europejskiego sojusznika. Aby odstraszyć Zachód od pomocy 

Białorusinom, Rosjanie zgromadzili swoja wojska na granicy Estonii, Łotwy i Finlandii.  Państwa Europy 

jednak nie dały się zastraszyć i tym razem rosyjskie dowództwo wiedziało, że zbyt wiele wisi na włosku aby  

poprzestać na groźbach. Federacja Rosyjska ogłosiła powszechną mobilizacje, wkroczyła na Białoruś oraz 

zaatakowała Państwa Bałtyckie, Finlandię oraz Polskę chcąc utworzyć korytarz do Kaliningradu.  Aktualnie 

siły NATO przygotowują się do starcia z rosyjską marynarką wojenną na Bałtyku, a w sieci krążą pogłoski 

o  rosyjskim asie lotnictwa siejącym postrach na froncie. W odpowiedzi Główne Dowództwo postanowiło 

utworzyć eskadrę do zadań specjalnych, której pierwszym zadaniem będzie wywabienie oraz zestrzelenie 

rosyjskiego asa.   

Obsada 
Podpułkownik Karol Wawrzyński- prawa ręka głównodowodzącego 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego 

w Poznaniu. Jego zadaniem jest nadzór nad formacją eskadry do zadań specjalnych.  W razie opóźnień czy 

też nieporozumień wśród pilotów będzie im przypominał, że nie mają za wiele czasu i jak dużo zależy od ich 
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misji. Nie znosi wymówek i zrzucania odpowiedzialności na kogoś innego. Jednak w razie potrzeby posłuży 

radą.  

Kapitan Amelia „Grass” Sanches-  młoda pilotka, która szybko pnie się po szczeblach kariery. Od niedawna 

dowodzi eskadrą F/A-18 „Super Hornet” o nazwie „Green Hornets”. Zadaniem jej eskadry będzie eskorta 

nowo utworzonej jednostki specjalnej na pole bitwy. Rozkaz to rozkaz, ale Amelii nie podoba się to, że jej 

ludzie mają robić za tarczę. Jest wymagająca, ma krótki lont, ale zawsze dba o swoich ludzi. Jeśli tylko 

nadarzy się okazja chętnie pokaże Postaciom Graczy gdzie ich miejsce. Callsign wziął się od połączenia słów 

great i ass.  

Eskadra „Green Hornets”- doświadczona i zgrana eskadra ufająca swojej kapitan, podobnie jak ona będą 

sceptycznie nastawieni do jednostki specjalnej i będą w dosyć kompetycyjnym nastroju.  Członkowie: 

• Robert „Smarty” Spencer- skrzydłowy “Grass”, zawsze wie co powiedzieć i musi mieć ostatnie 

słowo, stąd też jego callsign.  

• Leo „Bator” Master- zawsze w dobrym nastroju i gotowy do nagięcia paru zasad. Chętnie sięgnie 

po karty aby ugrać parę groszy. Callsign „Bator” ma komplementować jego nazwisko. 

• Billy „Jolly” Rogers- skrzydłowy „Batora” z numerem 4 oraz jego partner we wszelkich innych 

przedsięwzięciach, które zwykle kończą się reprymendą od „Grass”. Podobnie jak u Mastera, jego 

callsign nawiązuje do nazwiska. 

NATO AWACS „Scryer”- radiooperatorem jest mężczyzna, który zawsze dba aby piloci doświadczyli 

odrobiny humoru na misji, nawet jeśli mają to być słabe suchary. Gaduła często słysząca, że ma kończyć 

ploteczki z pilotami i brać się do roboty.  

Misja 1: Rozpoznanie 

Touchdown 
 Postacie graczy otrzymały rozkaz od Głównego Dowództwa NATO aby udali się do 31 Bazy 

Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, gdzie przed wojną stacjonowały polskie F-16 „Viper”.  Na miejscu 

powita ich podpułkownik Karol Wawrzyński. W krótkim briefie przekaże on, że liderem eskadry zostanie 

Finlandczyk oraz, że mają tydzień na osiągnięcie sprawności bojowej, przedstawi również kapitan Sanches, 

która oprowadzi ich po kompleksie oraz ma pomóc w ich ćwiczeniach. W bazie już są przygotowane dla nich 

kwatery, będą mieli również dostęp do siłowni i boiska. W spokojniejszych czasach można też było zobaczyć 

pilotów na tutejszej stacji benzynowej. Postacie Graczy spotkają również pozostałych trzech członków 

eskadry „Green Hornets” jednak podobnie jak ich kapitan będą oni dosyć sceptycznie nastawieni. Reszta 

dnia pozostaje do dyspozycji Postaci Graczy, mogą się zapoznać z towarzyszami albo od razu przejść do 

następnego dnia. Mogą też usłyszeć lokalne plotki przy Routine(+2) teście na Social, jeśli któryś z graczy 

wylosuje zasłyszaną plotkę należy odczytać następną w kolejności aby Gracze mieli możliwość zapoznać się 

ze wszystkimi. 
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1. Ranni w szpitalu 
Postacie Graczy będą mogły odwiedzić rannych pilotów w szpitalu jeśli będą chcieli czegoś się dowiedzieć 

o „Czarnym Niedźwiedziu”. „Berlin” i „Carrot” zostali zestrzeleni w pobliżu Obwodu Kaliningradzkiego 

podczas udzielania wsparcia jednostkom naziemnym. Przy Routine  (+2) rzucie na Social dowiedzą się, że 

rosyjski as lata na Su-57 Felon i zwykle towarzyszą mu trzy Su-35 Flanker. Eskadra „Czarnego Niedźwiedzia” 

wyraźnie polowała właśnie na nich, pomijając innych pilotów w obszarze działań i podobno zniknęli zaraz 

po tym jak wykonali swoją misję.  

2. Mecz euROPA vs us 

Za kilka dni w bazie ma się odbyć mecz piłki nożnej pomiędzy pilotami z Europy, a pilotami ze Stanów, jednak 

z powodu wylotu eskadry F-16 brakuje chętnych. Jest to okazja dla Postaci Graczy aby poznać się lepiej 

z innymi pilotami oraz eskadrą „Green Hornets”, która będzie w drużynie przeciwnej. Pomoże to też 

rozładować wszelkie napięcia powstałe podczas treningu pomiędzy eskadrami. Podczas meczu każda 

z Postaci Graczy wykona jeden Average (+0) rzut przeciwko drużynie przeciwnej (2D6) na Strength, Dexterity 

albo Endurance, drużyna z większą ilością sukcesów wygrywa. 

3. Piwo i grill 

Piloci w bazie planują mały wypad na ogródki działkowe niedaleko bazy, oczywiście ma się on odbyć pod 

osłoną nocy tak, aby przełożeni się nie dowiedzieli i chętnie zabiorą ze sobą nowych.  Operacja „Piwo i Grill” 

zaczyna się o 2100A zaraz po zmroku, żeby dostać się na teren działań Postacie Graczy muszą przeskoczyć 

niezauważone przez płot. Wymaga to Average(0) rzutu na Strength.  W przypadku niepowodzenia można 

powtórzyć rzut, jednak wtedy na pewno ktoś zwrócił na Postać uwagę i rano czeka ją kara. Natomiast na 

grillu będą mieli okazje lepiej poznać kolegów z eskadry oraz dowiedzieć się skąd się wzięły niektóre callsigny. 

Po powrocie każdy zauważony pilot zostanie obudzony przed czwartą i będzie biegać z obciążeniem przez 

następne dwie godziny.  

4. Nowi w bazie 

Wieści szybko się rozchodzą, zwłaszcza jeśli chodzi o pilotów z zestrzeleniami. Na tym etapie wojny to nadal 

rzadkość, a eskadry, w których są aż trzy zestrzelenia są niezwykle rzadkie. Duża część pilotów będzie chciała 

poznać i sprawdzić umiejętności Postaci Graczy. Jednak zbyt duże chwalenie się swoimi osiągnięciami może 

zrazić pilotów zwłaszcza z eskadry „Green Hornets”, a już szczególnie jeśli wyszłoby na jaw, że któraś z 

Postaci Graczy jest zbyt lekkomyślna podczas walki. 

Ready to Taxi 
Po tym jak Postacie Graczy rozgoszczą się już w bazie przyjdzie pora na ćwiczenia. Zebranie uzdolnionych 

pilotów to jedno, zrobienie z nich zgranej eskadry to drugie. Ich partnerem do sparingów będzie eskadra 

Plotki w bazie (k4) 

Wynik Plotka 

1 Wczoraj przywieziono do szpitala dwóch pilotów, którzy podobno walczyli z „Czarnym 
Niedźwiedziem” 

2 Szykuje się mecz piłki nożnej Europejczycy vs jankesi, Europejczycy szukają dodatkowych 
osób.  

3 Część pilotów chce się wymknąć z jednostki na grilla na pobliskie ogródki działkowe. 

4 Dzisiaj przylecieli piloci z jakieś specjalnej eskadry i podobno mają łącznie aż trzy 
zestrzelenia. 
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„Green Hornets”. „Grass” będzie bardzo surowo oceniać zdolności Postaci Graczy, ponieważ od nich będzie 

zależeć bezpieczeństwo jej ludzi. Sparingi to będzie głównie walka kołowa tylko przy użyciu działek, jako że 

jeśli już dojdzie do walki kołowej z Su-57 to tutaj wróg będzie miał największą przewagę. Od zachowania 

Postaci Graczy zależeć będzie również ich relacja z „Szerszeniami”, źle będą reagować na wszelkie wahania 

lidera eskadry, arogancję i lekkomyślność, ich zaufanie będzie można natomiast kupić poprzez pracę 

zespołową, przestrzeganie hierarchii w eskadrze i radzenie sobie z konfliktami w eskadrze.  Jeśli Postacie 

Graczy nie zadbają o dobre relacje z „Green Hornets” to eskadra wycofa się zaraz po zakończeniu eskorty, 

jednak jeśli Postacie Graczy zaskarbią sobie ich szacunek to wtedy będą mogli liczyć na ich pomoc, a jeśli 

któryś z Graczy straciłby postać podczas trwania operacji to będzie mógł użyć karty, któregoś z członków 

„Szerszeni”.  Najlepiej też rozegrać jeden ze sparingów, a potem skupić się tylko na relacjach pomiędzy 

eskadrami oraz na rozwiązaniu konfliktów pomiędzy Postaciami Graczy. 

Kolejne ofiary 
Podczas jednego z dni szkolenia, kiedy eskadra będzie w powietrzu, na radarze wychwycą sygnał 

sojuszniczego samolotu, po chwili spanikowany pilot nada wiadomość o prośbę na zgodę na lądowanie 

i przygotowanie obsługi technicznej. Zapytany o co chodzi odpowie, że jego maszyna uległa uszkodzeniu. 

Jako, że jednostka specjalna oraz „Green Hornets” są najbliżej to zostaną poproszeni o eskortowanie 

zbliżającego się samolotu oraz mają się dowiedzieć co się z nim stało.  Average (+0) rzut na Navigation 

pozwoli pilotom wypatrzeć na horyzoncie zbliżający się samolot, a Routine (+2) rzut na Intelligence  pozwoli 

go zidentyfikować jako polskiego Mig’a-29. Maszyna posiada ślady po kulach oraz ciągnie się za nią biały 

dym. Pilot brzmi jakby był w szoku i cały czas mamrocze o tym, że cudem mu się udało i że teraz na pewno 

się rozbije. Obie eskadry będą wiedziały o tym, że nie wyląduje on w takim stanie. Zapytany o imię 

przedstawi się jako Artur „Soldier” Wojak, do uspokojenia pilota potrzebny będzie Difficult (-2) rzut na 

Leadership, którego będą mogły się podjąć dwie Postacie Graczy.  Jeśli rzut będzie udany to „Soldier” 

opanuje się na tyle, aby bezpiecznie wylądować. Jeśli to się nie powiedzie to Mistrz Gry wykona rzut na to 

czy uda mu się katapultować, jest to rzut 2d6 i przy 7+ pilot ewakuuje się na czas. Jeśli „Soldier” wyląduje 

to po pewnym czasie będzie mógł opowiedzieć o tym, że jako jedyny z jego eskadry przeżył spotkanie 

z czarnym Su-57 i trzema Su-35 Falnker E, które wyraźnie polowały na nich. Jeśli jednak pilot Mig’a zginie to 

dowiedzą się tylko, że jego eskadra została zestrzelona przez rosyjskie myśliwce, a on jako jedyny przetrwał 

na tyle aby podjąć się próby lądowania.  

Briefing 
Po tygodniu przygotowań obie eskadry zostaną zwołane na briefing przed misją. Obawiając się ataku sił 

NATO na Obwód Kaliningradzki z ziemi, morza i powietrza i kompletnego otoczenia eksklawy Rosyjska Flota 

Bałtycka utworzyła linię obronną. Zadaniem 1 Grupy Morskiej NATO będzie przełamanie linii obronnej 

i zapewnienie siłom Sojuszu dostępu na Rosyjskie terytorium.  Tymczasem zadaniem sił powietrznych 

będzie zdobycie przewagi w powietrzu i  atak na flotę wroga. Zadaniem eskadry specjalnej NATO „Wolves” 

będzie wyrządzenie jak największych szkód, tak aby dowództwo było zmuszone wysłać „Czarnego 

Niedźwiedzia”, po pierwszej fazie wrócą do 43 Bazy Lotnictwa Morskiego na R&R, a następnie powrócą do 

AO (Area of Operation) i zapolują na rosyjskiego asa.  Ta bitwa jest kluczowa do przeprowadzenia ofensywy 

na Obwód Kaliningradzki zanim Federacja Rosyjska stworzy stabilny korytarz lądowy przez Suwałki. 

Podziałem zadań będzie się zajmował lider eskadry oraz od niego zależy jak eskadra zareaguje 

w nieprzewidzianych sytuacjach.  
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Misja 2: Operacja „Hunting Season” 
NATO SQUADRON „Wolves” 

54°40'45.1"N 19°43'56.3"E 

ZATOKA GDANSKA 

1400 

Faza Pierwsza 
Po dotarciu do AO z eskadrami skontaktuje się AWACS „Scryer” i da im znać, że na tym etapie wizualna 

identyfikacja celów nie jest potrzebna i to na całe szczęście, bo z kierunku 120 nadlatuje dwóch bandytów. 

Deszcz zacznie walić w owiewki eskadry, niebo stanie się ciemne i rozświetlać je będą tylko błyskawice.  

Przeciwnikami są dwa Su-30SM, każdy z nich posiada trzy pociski średniego zasięgu oraz cztery pociski 

krótkiego zasięgu. Na tym etapie jeśli relacje pomiędzy „Wolves”, a „Green Hornets”  są złe to amerykanie 

się wycofają zostawiając resztę w  rękach specjalnej eskadry. Jeśli relacje obu stron są dobre to razem staną 

naprzeciw Rosjan. Po walce kołowej z Su-30SM, znowu odezwie się „Scryer”, który oznajmi, że do floty zbliża 

się eskadra pięciu Su-25 Frogfoot, do tego otrzymał raport, że korweta „Karl Gustav” prosi 

o natychmiastowe wsparcie powietrzne. W następnej minucie pojawią się kolejne prośby o wsparcie:  

zakłócenia utrudniają koordynacje działań floty, znajdźcie wrogiego AWACS’a i go zlikwidujcie, wróg 

umieścił na Mierzei Wiślanej systemy rakietowe, należy je jak najszybciej zniszczyć.   Do osiągnięcia celu 

pierwszej fazy operacji Postaciom Graczy musi się udać wykonanie trzech przedstawionych zadań. Jeśli 

„Green Hornets” towarzyszą eskadrze to mogą oni zostać oddelegowani do wypełnienia jednego z zadań, 

przez co Postacie Graczy będą musiały skutecznie wypełnić jeszcze dwa. Jednak jako, że wszystkie zadania 

dzieją się w tym samym czasie to pilot przydzielony do jednego z nich nie weźmie udziału w innych. W razie 

gdyby Postaci Graczy nie ukończyły pomyślnie trzech zadań to flota w obliczu dużych strat i zaciekłego oporu 

wycofa się, a druga faza zostanie odwołana, podobnie się stanie jeśli Postacie Graczy zostaną zestrzelone. 

1. Przechwycenie 

Z Obwodu Kaliningradzkiego wyleciały eskadry rosyjskich Su-25 Frogfoot, jedna z nich jest 

niebezpiecznie blisko floty i pozostawiona sama sobie może wyrządzić sporych szkód. 

Zadaniem eskadry jest przechwycenie zbliżających się samolotów zanim zrzucą swój ładunek. 

Postacie Graczy mają trzy tury na zestrzelenie wszystkich wrogich myśliwców.  

 W przypadku niepowodzenia pozostałe eskadry ośmielone sukcesem poprzedników również 

przedzierają się przez ochronę przeciwlotniczą i zadają duże straty atakującej flocie. 

W następnym etapie eskadra nie będzie mogła liczyć na wsparcie floty. 

Jeśli eskadrze się powiedzie, to w następnym etapie eskadra będzie mogła pozbyć się jednej 

z komplikacji, flota odpowie na wezwanie.  

2. Na Ratunek 

Okręt flagowy „Karl Gustav” prosi o niezwłoczne wsparcie powietrzne, jest pod mocnym 

ostrzałem okrętów wroga. Zadanie Postaci Graczy będzie zatopienie rosyjskiego okrętu, aby 

„Karl Gustav” mógł się bezpiecznie wycofać. Eskadra podczas starcia będzie się musiała zdać 

głównie na działka i pociski krótkiego zasięgu jeśli nie mają pocisków przeciw okrętowych. Co 

turę „Karl Gustav” również odda strzał, aby wspomóc wysiłki eskadry (10d6 HE). Jeśli „Karl 

Gustav” zatonie to będzie to duży cios w morale floty Sojuszu. Postacie Graczy będą mogły 

usłyszeć, że padają pytania o wycofanie się. Jeśli jednak okręt z powodzeniem się wycofa, to w 
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drugiej fazie będzie mogła pomóc w walce z eskadrą „Czarnego Niedźwiedzia”. Podczas fazy BVR 

wspomoże eskadrę swoją obroną przeciwlotniczą i jedna z postaci będzie mogła zignorować 

jedno trafienie pociskiem średniego zasięgu. (Statystyki- Modern War: Airstrike s.59 Modern 

Warship) 

3. Zabawa w Chowanego 

Wrogi AWACS zagłusza komunikacje floty, trzeba go odnaleźć i zestrzelić. Próba odnalezienia 

samolotu wroga wymaga udanego Difficult (-2) rzutu na Navigation, do testu należy też dodać 

Nav Dm myśliwca. Po odnalezieniu sam AWACS nie będzie stanowił zagrożenia i będzie na łasce 

Postaci Gracza. Pilot wybrany do tego zadania ma dwie próby na odnalezienie samolotu wroga. 

W przypadku niepowodzenia trudniej będzie nawiązać łączność i wezwanie pomocy bądź 

komunikacja z dowództwem  będzie wymagała udanego Difficult (-2) rzutu na Comms. Jeśli 

zadanie zakończy się sukcesem to podczas drugiej fazy „Czarny Niedźwiedź” nie będzie znał 

dokładnego położenia eskadry i Postacie Graczy będą mogły go zaskoczyć. 

4. Bez Wsparcia 

W przygotowaniu na atak sił NATO, na Mierzei Wiślanej ustawiono mobilne systemy rakietowe, 

które teraz zagrażają zarówno okrętom jak i siłom powietrznym Sojuszu. Zadaniem wybranego 

pilota/pilotów będzie zniszczenie dwóch systemów rakietowych. To zadanie będzie trwało 

maksymalnie cztery tury potem na radarze pojawią się myśliwce wroga wysłane do obrony 

rakiet. W przypadku niepowodzenia Postacie Graczy w drugiej fazie znajdą się pod ich 

ostrzałem. (Statystyki- Modern War: Airstrike s.59 SAM Site) 

Faza Druga 
Po szybkim R&R eskadry będą wracać do AO, „Scryer” wprowadzi ich szybko w sytuację, mówiąc, że na 

radarze pojawiła się eskadra wroga i za niedługo znajdą się w zasięgu pocisków dalekiego zasięgu. Kiedy 

Postacie Graczy będą przelatywać nad polem bitwy to zobaczą, że zarówno na morzu jak i w powietrzu trwa 

zażarta walka. Gdzieś tam czai się ich zwierzyna, AWACS poinformuje ich, że sezon polowań ogłasza za 

otwarty. W zależności od wypełnionych zadań w poprzedniej fazie misji Postacie Graczy mogą zdecydować 

się na atak z zaskoczenia. Podczas tej rundy eskadra Graczy ma Advantage czyli podczas pierwszej tury żaden 

z przeciwników nie wystrzeli w ich stronę. Jednak zanim to nastąpi to AWACS będzie wymagał wizualnego 

potwierdzenia celu, które wymaga udanego Routine (+2) rzutu na Inteligence. Podczas walki „Czarny 

Niedźwiedź” będzie rozmawiał z Postaciami Graczy (tury podczas walki kołowej są zdecydowanie dłuższe 

niż w innych systemach, zanim ktoś zdobędzie przewagę może minąć nawet kilka minut). Głównie to będą 

przechwałki, że Postacie Graczy nie wiedzą w co się pakują, że ta agresja na jego kraj nie zostanie im 

puszczona płazem albo, że ich umiejętności nie są godne takiego pilota jak on. Ogólnie ma być przekonany 

o swojej wyższości oraz niezwykle oddany swojemu krajowi.  Jeśli Postaciom Graczy uda się pokonać 

rosyjską eskadrę to otrzymają wiadomość, że flota przebiła się przez linię wroga. Jeśli gracze dadzą się 

zestrzelić to flota wyśle helikoptery ratunkowe na pomoc postaciom. Pomimo zwycięstwa „Czarny 

Niedźwiedź” dalej będzie zbierał swoje żniwo zarówno jako pilot jak i narzędzie propagandy Federacji 

Rosyjskiej od teraz wojna w powietrzu stanie się trudniejsza, uderzy to też w morale pilotów Sojuszu. Jeśli 

jednak eskadra zniszczy mit o niezwyciężoności rosyjskiego asa to otrzymają gratulacje z Głównego 

Dowództwa oraz zadadzą cios w morale wroga tuż przed ważną i krwawą walką o Kaliningrad.  
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Postacie graczy: 
“Fighter pilot is an attitude. It is cockiness. It is aggressiveness. It is self-confidence. It is a 
streak of rebelliousness, and it is competitiveness. But there's something else - there's a 
spark. There's a desire to be good. To do well; in the eyes of your peers, and in your own 

mind.”  
― Robin Olds, Fighter Pilot: The Memoirs Of Legendary Ace Robin Olds 

 

KAPITAN Akseli „Profesor” Vennamo 

Młody fiński kapitan, który ukończył szkolenie z wyróżnieniem i w młodym wieku został kapitanem eskadry 

latającej na F-35 Lightning II, wielkie wyróżnienie w siłach powietrznych, zwłaszcza, że jeszcze wszystkie 

zamówione F-35 nie dotarły do Finlandii. Akseli uważa, że głównodowodzący pokładają w nim zbyt dużą 

wiarę co do jego umiejętności przywódczych. Wszyscy wokół powtarzają, że ma wielki potencjał jednak sam 

Akseli nie widzi w sobie nic niezwykłego, robi to co do niego należy, a otrzymywane wyróżnienia uważa za 

jakąś pomyłkę. Presja narzucona przez innych sprawia, że nie uważa aby był gotowy przewodzić eskadrze 

i przez to ma problem z podejmowaniem szybkich decyzji. Przypisanie do międzynarodowej eskadry było 

kolejnym zaskoczeniem. Niefortunnie niedługo po nim Akseli otrzymał informację, że jego miasto leżące 

niedaleko granicy z Federacją Rosyjską zostało ostrzelane i jest wiele ofiar śmiertelnych. Młody kapitan 

uważa, że powinien latać pod fińskim niebem i gryzie go to, że nie miał okazji obronić swojego domu. Jego 

callsign wziął się od tego, że podczas szkolenia zdarzało mu się poprawiać prowadzących i podczas 

treningów potrafił wyrecytować fragmenty instrukcji samolotu.  

Kapitan Magnus „Barbie” Drakenberg 

Magnus dołączył do sił powietrznych w 2020 roku, kapitanem został w 2022 roku, kiedy napięcie pomiędzy 

NATO, a Federacją Rosyjską zaczęło rosnąć. Od tamtego czasu popierał wstąpienie Szwecji do NATO, a kiedy 

wybuchła wojna natychmiast zgłosił się na misję, jakakolwiek by nie była. Wierzy, że po stuleciach 

neutralności teraz czas aby jego kraj stanął z innymi do walki o wolność i jest chętny pokazać na co stać 

szwedzkie siły powietrzne. Do tej pory udało mu się zestrzelić jeden rosyjski samolot co samo w sobie jest 

już wyróżnieniem, ponieważ był pierwszym szwedzkim pilotem, który tego dokonał. Magnus zdecydowanie 

liczy na więcej. Wierzy w swoje umiejętności i jest gotowy zostać asem lotnictwa. Kiedy usłyszał o przydziale 

w międzynarodowej eskadrze jego duch rywalizacji jeszcze bardziej się pobudził, zwłaszcza, że jeden z 

pilotów ma mieć więcej zestrzeleń od niego. Został mu przypisany callsign „Barbie” ponieważ ma w zwyczaju 

dbać o swoje blond włosy za pomocą różnych odżywek.  

Kapitan Samuel „Burbon” Bourbeau 

Samuel jako syn Ministra Obrony patrzy na ten cały konflikt i lata do niego prowadzące inaczej niż jego 

przyszli towarzysze z Europy Północnej i Wschodniej. Po części jest uosobieniem pozycji Francji, uważa, że 

NATO zawiodło doprowadzając Federację Rosyjską do wojny, cały ten konflikt nie jest w interesie jego kraju 

ani jego jako jednostki. Uważa, że teraz kraje Europy Zachodniej muszą chronić kraje, które w 2022 machały 

szabelką i odrzucały jakiekolwiek wyjście, które pozwalało Federacji Rosyjskiej zakończyć konflikt z twarzą, 

pokój w 2023 był drugim traktatem wersalskim. Kiedy usłyszał o przydziale do międzynarodowej eskadry 

spodziewa się, że to on zostanie jej liderem i uderzy to w jego dumę jeśli będzie inaczej. Ma największy staż 

i współpracował z siłami Kanady i Stanów Zjednoczonych na międzynarodowych misjach. Obawia się trochę 

zachowania polskiego pilota ponieważ może stanowić nie tylko zagrożenie dla eskadry ale także dla sprawy, 
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za którą walczą.  Callsign „Burbon” otrzymał na misji w Stanach, gdzie wszyscy mieli problem 

z wymówieniem jego nazwiska.  

Kapitan Patryk „Hotshot” Roszak 

Patryk jest bardzo niecierpliwy, zawsze gotowy wylecieć na misję. Dla niego każda godzina na ziemi to czas, 

który mógłby lepiej przeznaczyć na zestrzeliwanie Rosjan. Jako pilot nie odpuszcza przeciwnikowi nawet 

jeśli jego myśliwiec nie stanowi już zagrożenia, próbuje strzelać tak, aby pilot nie mógł się katapultować, 

walczy z wielką zaciekłością. Dzięki swojej lekkomyślności i uparciu ma na koncie aż dwa zestrzelenia. Kiedy 

przydzielono go do międzynarodowej eskadry ma poważne wątpliwości co do francuskiego pilota, tacy jak 

on w każdej chwili mogą zacząć negocjować z wrogiem. Patryk unika polityki jednak w tym przypadku może 

zrobić wyjątek, bo jak ma latać z kimś, kto czeka tylko na okazję, aby się wymigać z konfliktu. Od lat Francja 

i Niemcy lobbowali za tym, aby Rosja wyszła z poprzedniego konfliktu z twarzą, ale on zna długą listę 

niesprawiedliwości wobec Polski, za które Rosja powinna zapłacić. Po miesiącach nieobecności wraca do 

swojej bezy w Poznaniu. Callsign „Hotshot” dostał za swoją lekkomyślność, ale również za talent i dwa 

szybkie zestrzelenia wroga.  

 

Statystyki 

 Przeciwnicy 

 

 

Su-30SM  

Agility +2 Speed 2,120 km/h Range 3000 km Crew 2 

Armour 4 Hull/Structure 24/24 Mass 24000 kg Cargo - 

Hardpoints 8 Nav DM +1 ECM +2 Fire Control +1 

Weaponry: 30mm autocannon (7D6 SAP) 

 

Defences: Flares 

Zdjęcie autorstwa Sergey Krivchikov - 
http://www.airliners.net/photo/Russia---
Air/Sukhoi-Su-30/1768810/L/, GFDL 1.2, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curi
d=11458888 
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Sojusznicy 
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 Karty Postaci 
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Handouty 

 

Briefing- mapa 
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Karty operacji 
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Przydatne zwroty 
 

AWACS – Airborne Warning And Control System- samolot wykrywający inne myśliwce, statki oraz 

pojazdy naziemne. 

Fox-2 – Używane gdy pilot wystrzeliwuje pocisk naprowadzany termicznie jak np. Sidewinder. 

Mechanicznie- pocisk krótkiego zasięgu. 

Fox-3 – Używane gdy pilot wystrzeliwuje pocisk naprowadzany za pomocą wbudowanego radaru. 

Mechanicznie- pocisk średniego zasięgu. 

BVR – Beyond Visual Range- faza walki powietrznej, podczas której wrogie maszyny są poza zasięgiem 

wzroku, podczas tej fazy używa się pocisków Fox-3. 

Merge – Kiedy dwa samoloty się mijają i rozpoczynają walkę kołową. 

Splash-1 – Używane do ogłoszenia zestrzelenia.  

Tally ho – Target in sight- ogłoszenie, że cel jest w zasięgu wzroku. 

Punch out – Katapultowanie się. 

R&R – Rest and recuperation- czas wolny przeznaczony na odpoczynek. 

RTB – Return to Base- powrót do bazy. 

WILCO – Will comply- potwierdzenie rozkazu, może być zastąpione przez „Roger”. 

 


