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W S T Ę P N I A K  

Najważniejszym punktem historii USA w XIX wieku 

była wojna secesyjna. Zmieniła ona oblicze Stanów 

i zdecydowała o dalszym rozwoju kraju. Mimo,  

że Farmersi rozgrywają się  XIX-wiecznej Ameryce, 

to tematu na razie nie podejmowaliśmy — gry 

zaczynały się albo w 1848 albo w 1869 roku —  

już po wojnie. Ale nadrabiamy zaległości! 

Teraz będziecie mogli znaleźć się w samym środku 

wojny secesyjnej, a mianowicie w Gettysburgu!  

Tu rozegrała się najważniejsza bitwa tej wojny.  

W czasie trzydniowych zmagań dwie potężne armie 

zmagały się ze sobą w wyrównanej walce. O przegranej Konfederatów zdecydowała pycha 

generała Roberta Lee, który mimo sprzeciwu swoich podkomendnych nakazał frontalny 

atak na centralne pozycje wroga. W rezultacie jego armia straciła 1/3 żołnierzy i została 

zmuszona do odwrotu.  

 Generał Lee był bardzo ciekawą postacią. Choć był przeciwny niewolnictwu, to odrzucił 

propozycję Lincolna dowodzenia armią Północy i został głównodowodzącym armii Południa. 

Jego ojciec też był generałem i walczył w wojnie o niepodległość. Robert Lee uznawany był 

za geniusza wojskowego, a jego nazwisko budziło postrach wśród żołnierzy Unii. Gettysburg 

był jego wielką przegraną w całej serii wspaniałych zwycięstw. Ale jak mawiał gen. Lee 

„edukacja człowieka nie kończy się aż do śmierci.” 

ranking miesiącaranking miesiącaranking miesiącaranking miesiąca    

Lipiec przyniósł zmiany w 

obu rankingach miesiąca 

— przełamana została 

zwycięska passa Ikusib, 

która zdecydowanie 

prowadziła w poprzednich 

t r zech  mies iącach . 

Farmerem mies iąca 

została w końcu Neura, 

która dotychczas specjali-

zowała się  zajmowaniu 

drugiego miejsca.  

Skończyła się również 4-

m i e s i ę c z n a  s e r i a 

zwycięstw drużyny ZPG — 

tym razem w rankingu 

króluje Drużyna Epikura.  
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W TYM NUMERZE 

1 sierpnia 1834r. 1 sierpnia 1834r. 1 sierpnia 1834r. 1 sierpnia 1834r. ----    zniesienie niewolnictwa przez 

Wielką Brytanię 

9 sierpnia 1842r. 9 sierpnia 1842r. 9 sierpnia 1842r. 9 sierpnia 1842r. ----    podpisanie traktatu Webster-

Ashburton  ustanawiającego granicę między USA a 

Kanadą na wschód od Gór Skalistych  

16 sierpnia 1858r. 16 sierpnia 1858r. 16 sierpnia 1858r. 16 sierpnia 1858r. ————    prezydent USA James 

Buchanan  otwiera nową transatlantycką linię 

telegraficzną wymieniając pozdrowienia z królową 

Wlk. Brytanii Wiktorią. Jednakże jakość dźwięku jest 

bardzo słaba i linia zostaje zamknięta po kilku 

tygodniach.  

18 sierpnia 1851r. 18 sierpnia 1851r. 18 sierpnia 1851r. 18 sierpnia 1851r. — Założona zostaje gazeta New 

York Times. 

ROCZNICE 

zasłyszane na shoutboxiezasłyszane na shoutboxiezasłyszane na shoutboxiezasłyszane na shoutboxie    

mistrzowskie wpadkimistrzowskie wpadkimistrzowskie wpadkimistrzowskie wpadki    
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P I E R W S Z Y  S E Z O N  B I Z N E S  L I G I  

Zakończył się pierwszy sezon Biznes Ligii. Zdecydowanym Zakończył się pierwszy sezon Biznes Ligii. Zdecydowanym Zakończył się pierwszy sezon Biznes Ligii. Zdecydowanym Zakończył się pierwszy sezon Biznes Ligii. Zdecydowanym 

zwycięzcą została firma JPMorgan Chase, osiągając na zwycięzcą została firma JPMorgan Chase, osiągając na zwycięzcą została firma JPMorgan Chase, osiągając na zwycięzcą została firma JPMorgan Chase, osiągając na 

zakończenie sezonu kurs akcji 279,48 USD. Gratulujemy!zakończenie sezonu kurs akcji 279,48 USD. Gratulujemy!zakończenie sezonu kurs akcji 279,48 USD. Gratulujemy!zakończenie sezonu kurs akcji 279,48 USD. Gratulujemy!    

Udział w rozgrywkach wzięło jedenaście 6-osobowych 

zespołów. Łącznie rozegrano 51 gier w 6 miastach. Tylko 

dwa zespoły rozegrały maksymalny limit 18 gier. O miejscu 

w rankingu decydowała jednak jakość gry, a nie ilość 

rozgrywek. 

Już miesiąc temu pisaliśmy na łamach Farmersi Times  

o doskonałej kondycji zespołu JPMorgan. Pierwsze miejsce 

w rankingu udało im się utrzymać i nawet zwiększyć 

przewagę, mimo doskonałych wyników pod koniec sezonu 

zespołów Conoco i Fargo Wells. 

Od 1 sierpnia startuje drugi sezon Biznes Ligii – jeśli 

jeszcze w nim nie graliście, to gorąco zachęcamy!  

W drugim sezonie wprowadzamy małe zmiany, a najlepsi 

gracze dostaną dodatkowe punkty do rankingu. 

JPMorgan Chase zwycięzcą!JPMorgan Chase zwycięzcą!JPMorgan Chase zwycięzcą!JPMorgan Chase zwycięzcą!    

Niemal 2/3 rozgrywek JPMorgan zakończyło się 
wygraną tego zespołu.  Aż połowę przegranych 
‘zieloni’ zaliczyli z firmą Wells Fargo 

K O M E N T A R Z E  

Darthxarr Darthxarr Darthxarr Darthxarr ————    prezes Conoco prezes Conoco prezes Conoco prezes Conoco (2(2(2(2----gie miejsce)gie miejsce)gie miejsce)gie miejsce)    
Obecne rozgrywki BL potraktowaliśmy bardzo ulgowo, 
acz konsekwentnie. Na przykład bardzo dobry zawodnik 
Tintin zapisał się do drużyny i konsekwentnie nie wziął 
udziału w grach. Redarmy dla odmiany gra bardzo sku-
tecznie i wyciągał nas z niejednego... kłopotu. Bardzo 
solidnie grali Firezeug i Saxifraga. Ich dyscyplina druży-
nowa niejednokrotnie budzi mój szacunek do nich. […] 
Dziękuję za BL i do zobaczenia w kolejnej edycji. 

PS. My, Daltonowie żądamy kowboi w każdej rozgrywce ;) 

Dux Dux Dux Dux ————    prezes JPMorgan Chase prezes JPMorgan Chase prezes JPMorgan Chase prezes JPMorgan Chase (1(1(1(1----sze miejsce)sze miejsce)sze miejsce)sze miejsce)    
Muszę powiedzieć, że sukces biznesowy Beczki nie 
jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Dla niewielu by 
był, gdyby powszechnie wiedziano, że pod niewinny-
mi nikami, wśród członków firmy, znaleźć można 
Prezesa NBP, wiceprezesa Banku Światowego, sze-
fa ABW czy lamę z nepalskiego klasztoru, który hob-
bystycznie uczy się języka polskiego – oczywiście nie mogę ujawnić kto 
jest kim, ale biorąc pod uwagę ogrom doświadczenia fizycznego i me-
tafizycznego tych osób, nie mogło obyć się bez wspaniałego sukcesu. 
 
W przyszłym sezonie także nie spodziewamy się szczególnych proble-
mów, zwłaszcza że w związku z projektowanym rozszerzeniem składów 
firmowych do 7-miu osób, idąc z duchem czasu pracujemy nad pozy-
skaniem kogoś z kierownictwa Greenpeace’u, a przynajmniej z Kance-
larii Prezydenta.  
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Adrianu Adrianu Adrianu Adrianu ————    prezes Wells Fargo prezes Wells Fargo prezes Wells Fargo prezes Wells Fargo (4(4(4(4----te miejsce)te miejsce)te miejsce)te miejsce)    
Do tej pory w drużynówkach miałem okazję grać tylko z Epikurami,  
w olimpiadzie drużynowej wystawiliśmy zespół czysto epikurejski,  
a od zawsze byłem u Epikurów. Dlatego postanowiłem, że przejmę 
firmę, aby pograć z innymi graczami, zobaczyć jak to jest, byłem 
otwarty na każdego kto się zgłosi, choć zupełnie nieznanych graczy 
na pewno bym nie przyjął. Skład skompletował się bardzo szybko,  
bo chyba w półtora dnia i jeszcze miałem chętnych ponad stan, a z epikurejczyków Bzik 
tylko przyszedł, więc było tak jak chciałem, że mogłem zobaczyć jak się gra z innymi 
osobami. Od początku byłem nastawiony na dobrą zabawę, a do wyników podchodzi-
łem z dystansem, choć jedna porażka była dość dotkliwa i niespodziewana. :) […] 

Generalnie nie śledziłem uważnie wyników w BL, ale dwie drużyny się wyróżniały 
JPMorgan i Conoco, grały skutecznie i dobrze. 

BL to coś czego mi brakowało w Farmersach i z czego jestem bardzo zadowolony,  
że powstało, bo generalnie gry drużynowe to moja ulubiona część Farmersów. 

P I E R W S Z Y  S E Z O N  B I Z N E S  L I G I  —  K O M E N T A R Z E  

Kolega Kolega Kolega Kolega (zwycięzca Superligi i 1 miejsce w Biznes Lidze)(zwycięzca Superligi i 1 miejsce w Biznes Lidze)(zwycięzca Superligi i 1 miejsce w Biznes Lidze)(zwycięzca Superligi i 1 miejsce w Biznes Lidze)    
Dlaczego Farmersi? To świetna zabawa i ćwiczenie, a turowy tryb gry spra-
wia, że nie jest przesadnie inwazyjna, jak ogame, travian, czy inne gry, 
które przejmują kontrolę nad życiem wielu graczy – fikcja zaczyna domino-
wać nad rzeczywistością. 

Liga? Pozwala dosyć zajętemu człowiekowi konkurować na równi z gracza-
mi, którzy mogą poświęcać na grę dużo więcej czasu. 

Zwycięstwo w Superlidze? Lubię nowe miasta, a szczególnie długie i na wielu graczy, 
więc Oklahoma i San Diego idealnie mi przypasowały, do tego miałem bardzo dużo 
szczęścia w San Diego.  

Liga Biznesowa? Mało się przyczyniłem, rozgrywając jedynie parę gier – mamy świetną 
i zgraną drużynę.  

Dyscyplina w BLDyscyplina w BLDyscyplina w BLDyscyplina w BL    

Nie wszystkie zespoły zdążyły 

rozegrać maksymalny limit 18 

gier. Zwykle było to z własnej 

winy — albo liderzy nie 

dopisywali firmy do gry, albo 

sami gracze nie dopisywali 

się, być może nie widząc, że 

gra jest dostępna.  

Na pochwałę zasługuje 

drużyna USPS, która za 

każdym razem kompletowała 

skład bez problemu. Również 

Wells Fargo i JPMorgan mają 

wysoki wskaźnik ’zapisywal-

ności’ na poziomie ok. 90%.  

Nagana należy się natomiast 

zespołom Western Union i 

Citibanku, które kompletowały 

skład tylko w 37-39% 

przypadków.  

Od nowego sezonu wprowa-

dzone zostały pewne kroki 

mające na celu zdyscypli-

nowanie zespołów. 

Pomysł pojawił się na shoutboxie, po jakimś 

kolejnym rażącym błędzie ortograficznym. Aż 

dziwne, że nikt tego wcześniej nigdzie nie wymyślił 

i nie wdrożył. 

Automatyczna korekcja językowa jest powszechnie stosowana w edytorach 

tekstowych. A dlaczego nie w Internecie?  

Wyraźne zaniedbanie postanowiliśmy 

ratować tworząc oryginalny, autorski, 

przyjazny użytkownikowi i inteligentny 

system automatycznej korekty błędów, 

który nazwaliśmy ORTOGRAFIX.  

System ma już ponad 1000 definicji 

błędów, a jego działanie opisaliśmy na  

stronie www.ortografix.pl. Będziemy go 

oferować innym serwisom propagując 

w  Internecie poprawną polszczyznę.  

 

O R T O G R A F I X  —  P O P R A W I A C Z  B Ł Ę D Ó W  

W rozgrywkach ligowych najwięcej 
gier rozegrano w najniŜszej lidze. Nie 
powinno to jednak dziwić, zwaŜywszy 

na największą liczbę uczestników. 
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B I T W A  P O D  G E T T Y S B U R G I E M  

Przed trzema laty Karolina Południowa, a w ślad za nią kolejne stany Południa Przed trzema laty Karolina Południowa, a w ślad za nią kolejne stany Południa Przed trzema laty Karolina Południowa, a w ślad za nią kolejne stany Południa Przed trzema laty Karolina Południowa, a w ślad za nią kolejne stany Południa 

wystąpiły ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i powołały nowe państwo wystąpiły ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i powołały nowe państwo wystąpiły ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i powołały nowe państwo wystąpiły ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i powołały nowe państwo ----    Stany Stany Stany Stany 

Skonfederowane Ameryki. Wojna domowa stała się nieuchronna. Skonfederowane Ameryki. Wojna domowa stała się nieuchronna. Skonfederowane Ameryki. Wojna domowa stała się nieuchronna. Skonfederowane Ameryki. Wojna domowa stała się nieuchronna.     

Jest 3 lipca roku 1863.    Noc przynosi ulgę. Wreszcie ustępuje spiekota dręcząca 

żołnierzy obu stron. Na polach i wzgórzach pod Gettysburgiem opada kurz drugiego 

dnia bitwy. W ciemnościach słychać rozdzierające krzyki i jęki setek rannych,  

na przedpolu żołnierze obu stron szukają swoich towarzyszy broni. Wre gorączkowa 

praca w lazaretach po obu stronach frontu.  

Konne ambulanse zwożą setki rannych. Sanitariusze jednym rzutem oka rozstrzygają 

ich los. Ranni w ręce lub nogi, rokujący na przeżycie w paskudnych warunkach 

polowych, trafiają na długie drewniane stoły. Nie ma czasu na dezynfekcję czy tylko 

obmycie ran. Sanitariusze skrapiają rannym twarz eterem, zbryzgani krwią po białka 

oczu chirurdzy w świetle świec bez ceregieli amputują kończyny. Ranni w głowę, płuca 

lub brzuch układani są nieco dalej. Na nich szkoda czasu lekarzy; muszą umrzeć.  

Nieludzko zmęczeni żołnierze śpią, ale ich dowódcy aż do świtu naradzają się  

i studiują mapy. Generałowie obu stron świetnie zdają sobie sprawę, że dzisiejsze 

starcie zakończy bitwę, a wynik bitwy przesądzi losy wojny i rozstrzygnie kwestię 

najważniejszą: czy Południe może wyłamać się ze wspólnoty Stanów Zjednoczonych  

i pójść własną drogą jako odrębne państwo związkowe wolnych stanów, czy też Północ 

utrzyma jedność USA? Innymi słowy: czy w północnej Ameryce będzie jeden gigant - 

Stany Zjednoczone, czy też dwa wielkie anglojęzyczne państwa o odmiennych 

ustrojach społeczno-politycznych.  

Wojna domowa, której detonatorem stała się kwestia utrzymania niewolnictwa, jest 

bowiem finałem długiego procesu oddalania się południowej części Stanów 

Zjednoczonych Ameryki od Północy. Stany południowe to przede wszystkim rolnictwo, 

bawełna, niewolnictwo, to kultura ziemiańska. Na Południu przemysł i wielkie finanse 

są w powijakach, dominują wsie i małe miasteczka. Północ jest gospodarczym 

Robert Lee uderzył na północ, 
w kierunku Pensylwanii chcąc 
zdobyć zaopatrzenie. Południe 
nie miało już własnego 
zaopatrzenia, południowcy nie 
mieli butów, nie mieli odzieży. 
Kobiety Południa cerowały 
mundury. Blokada morska 
była coraz bardziej szczelna. 
Paradoks polega na tym, że 
pod Gettysburgiem doszło do 
bitwy przypadkowej. Plądrujący 
sklepy (m.in. z obuwiem) 
k o n f e d e r a c i  n a p o t k a l i  
w mieście oddział kawalerii 
Północy. Z malej potyczki 
zrobiła się bitwa, kiedy oba 
nadchodzące wojska znalazły 
s i ę  r ó w n o l e g l e  k o ł o 
Gettysburga. Żołnierze Północy 
zostali wyparci z Gettysburga, 
ale okazało się to dla nich 
korzystne, gdyż zajęli pozycje 
na wzgórzach. Gen. Lee 
uważał, że jest to dobra 
sposobność do tego, by 
pokonać wojska Północy. Jego 
armia była mniej liczna, ale 
ufał w swoich dowódców  
i morale swoich oficerów. 
Podjął bardzo ryzykowną 
decyzję frontalnego ataku na 
wzgórze. Ataku dokonała 
najbardziej elitarna brygada  
z Wirginii w sile 15 tysięcy, 
która na otwartym terenie 
została zmasakrowana przez 
artylerię Północy. Była to 
przełomowa bitwa. 

Robert Edward Lee (1807-1870),  
amerykański generał, dowódca 

wojsk Konfederacji w czasie  
wojny secesyjnej  
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tygrysem ówczesnego świata, rozwija się w oszałamiającym tempie. Tu rosną wielkie 

miasta, nowoczesne fabryki. Amerykanie z miast Północy mawiają o sobie z dumą,  

że są społecznością mechaników. Różnice między Północą i Południem są tak wielkie, 

że narasta swoisty patriotyzm południowców, poczucie, iż biali z Południa są 

odrębnym narodem.  

Przed trzema laty Karolina Południowa, a w ślad za nią kolejne stany Południa 

wystąpiły ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i powołały nowe państwo — Stany 

Skonfederowane Ameryki. Wojna domowa stała się nieuchronna.  

Północ jest silniejsza. Ma więcej ludności, dużo więcej fabryk zbrojeniowych i kapitału. 

Żołnierze federalni, w porządnych niebieskich mundurach, są świetnie zaopatrzeni. 

Przed atakiem często porzucają nieporęczne koce i płaszcze - po bitwie dostaną 

przecież nowe!  

Strzelcy Konfederacji noszą zgrzebne szare kurtki z samodziału. Nierzadko walczą 

boso - do czasu, aż zdejmą buty z nóg zabitych żołnierzy federalnych. Są jednak 

groźnym przeciwnikiem - dobrze strzelają, są karni, walczą jak lwy. Obie strony biją się 

zaciekle, nie bacząc na ogromne straty. Południowcy walczą o wolność, tak jak ją 

rozumieją, i o niepodległość. Żołnierze Północy walczą o jedność państwa.  

Dwa lata wojny nie przyniosły rozstrzygnięcia. Czas gra na niekorzyść Konfederacji, 

więc najlepszy dowódca Południa, gen. Robert E. Lee, postanowił przenieść walki na 

tereny przeciwnika. Jego niemal 80-tysięczna armia wkroczyła do federalnej 

Pensylwanii. Perspektywa spustoszenia tego bogatego stanu, zdobycia wielkich miast, 

Filadelfii, Baltimore, Pittsburgha i Nowego Jorku, dawała nadzieję na zachwianie 

gospodarką Północy i uratowanie niepodległości Południa. W ślad za armią gen. Lee 

ruszyła licząca 100 tys. żołnierzy federalna Armia Potomaku.  

B I T W A  P O D  G E T T Y S B U R G I E M  C . D .  

Trzeci dzień bitwy — po wyparciu 
wojsk Unii z Gettysburga, wymę-
czone wojska gen. Lee przystępu-
ją do szarŜy na  sił nieprzyjaciela. 

Niestety dla wielu z nich 
‘Cemetery Hill’ okazuje się być 

ostatnim przystankiem. 

Przeczytaj więcej o wojnie Przeczytaj więcej o wojnie Przeczytaj więcej o wojnie Przeczytaj więcej o wojnie     

secesyjnej w ósmym numerze secesyjnej w ósmym numerze secesyjnej w ósmym numerze secesyjnej w ósmym numerze 

Farmersi TimesFarmersi TimesFarmersi TimesFarmersi Times!!!!    

Ta dramatyczna scena bitwy pod Gettysburgiem została narysowana przez jej naocznego świadka A. Wauda, jednego z najbardziej  
znanych ilustratorów wojny secesyjnej. Ilustracja została wydrukowana zaledwie w kilka dni po zakończonej bitwie. 
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R E D A G U J  Z  N A M I !  

Chcesz nam pomóc w redagowaniu 

Farmersi Times? Masz pomysł na 

ciekawy artykuł? Chcesz się 

podzielić z innymi swoimi 

doświadczeniami? 

Napisz do nas na  adres 

ftimes@farmersi.pl i pomóŜ nam 

tworzyć Farmersi Times! 

Do decydującego starcia doszło pod Gettysburgiem. Przez dwa dni konfederaci gen. 

Lee nacierali na pozycje federalnych dowodzonych przez gen. George'a G. Meade'a. 

Uporczywie, w ciężkich walkach, spychali ich za miasto, na południe.  

Obie strony poniosły ogromne straty. W walkach w samym Gettysburgu 

zdziesiątkowany został przez Południowców polsko-niemiecki pułk federalny z Nowego 

Jorku. Błędy wybitnego dowódcy, jakim był gen. Lee, i nieudolność niektórych z jego 

generałów spowodowały jednak, że mimo lokalnych sukcesów ani pierwszego, ani 

drugiego dnia konfederaci nie rozstrzygnęli bitwy na swą korzyść. Teraz, choć słabsi 

od przeciwnika, po raz trzeci ruszyć mają do szturmu.  

Jest dobrze po pierwszej w nocy, gdy gen. Lee kończy opracowywać logistykę 

ewakuacji rannych w dzisiejszym starciu i rusza do gen. Longstreeta, swego 

najlepszego dowódcy polowego. Longstreet krytykuje plan walki przełożonego, ale 

gen. Lee upiera się przy fatalnym pomyśle frontalnego ataku na liczniejsze wojska 

federalne umocnione na wzgórzach.  

O 3.45 nad ranem zaczyna się. Piechota i artyleria federalna uprzedza ogniem atak 

lewego skrzydła konfederatów na Wzgórze Culpa. Tutejsi mieszkańcy nazwali je tak od 

nazwiska właściciela pobliskiej farmy. Traf chce, że w szeregach konfederatów 

idących do szturmu jest syn farmera Culpa, Wesley. Wczoraj odwiedził ojca i siostry, 

teraz atakuje wzgórze swego imienia. Ciężkie walki trwają do 11 rano. Południowcy 

wycofują się. Na stokach Wzgórza Culpa pozostaje pięciuset zabitych w szarych 

mundurach Konfederacji. Wśród nich szeregowiec Wesley Culp.  

Konfederaci tkwią w impasie. Gen. Lee postanawia, tak jak planował nad ranem, 

uderzyć całą mocą w centrum, na wzgórza tworzące tak zwany Grzbiet Cmentarny. 

Jego generałowie są przeciw. Ale Lee powiada tylko: "Ten atak musi się udać".  

O 13.07 w straszliwym upale 135 armat konfederatów rozpoczyna piekielny ostrzał 

umocnień wzgórza. Mimo obezwładniającego ognia własnej artylerii żołnierze  

i oficerowie Południa pełni są najgorszych przeczuć.  

Kiedy jednak kończy się kanonada, 11,5 tys. piechurów w szarych bluzach  

w nienagannym szyku schodzi z okopów w dolinę pod Grzbietem Cmentarnym. 

Huraganowy ogień federalnych kładzie ich pokotem, ale nadchodzą następni. W wielu 

miejscach zabici leżą jeden na drugim, w trzech warstwach. Konfederaci wdzierają się 

na szczyt. Zwycięstwo, zda się, jest na wyciągnięcie ręki. Ale żołnierze federalni walczą 

z równą zaciekłością i w końcu spychają niedobitki szarych mundurów w dolinę.  

To koniec. Na kolejny atak konfederaci nie mają sił. Gen. Lee pociesza swoich 

generałów, roztrzęsionych i zrozpaczonych. Generał Pickett, którego dywizja 

szturmowała Grzbiet Cmentarny, nie może powstrzymać się od płaczu: "Generale, 

moja wspaniała dywizja została zmieciona z powierzchni ziemi!". "Pańscy ludzie zrobili 

wszystko, co w ludzkiej mocy. Wina jest wyłącznie moja" - odpowiada 

wspaniałomyślnie gen. Lee.  

Ale samokrytyka naczelnego wodza nikomu nie przynosi ulgi. Wszyscy czują,  

że Gettysburg jest końcem nadziei na niepodległość Południa. Wie o tym także gen. 

Lee, coraz bardziej milczący i ponury. Po północy widzi go jeden z dowódców kawalerii. 

Pociesza głównodowodzącego: "Był to dla pana ciężki dzień, generale".  

Lee na to: "Tak, to był smutny, bardzo smutny dla nas dzień". 

źródło: http://wyborcza.pl/1,86176,1555525.html 

B I T W A  P O D  G E T T Y S B U R G I E M  C . D .  

W czasie wojny zmieniała się 
liczba stanów po kaŜdej stronie 

konfliktu, zmieniały się teŜ flagi. 
Na górze dwie wersje flagi Konfe-

deratów, niŜej flagi Unii. 

4 lipca obie armie trwały na 
polu walki naprzeciwko siebie. 
Generał Lee przygotował swoje 
w o j s k a  d o  o b r o n y 
spodziewając się ataku, 
jednak generał Meade nie 
zdecydował się na to. 
Następnego dnia konfederaci 
wycofali się spod Gettysburga i 
ruszyli z powrotem do Wirginii, 
a Armia Potomaku podążyła za 
nimi.  
Pościg Unii był jednak 
nieudolny i mało energiczny, 
więc Lee zdołał przeprawić 
swoją armię przez Potomak w 
nocy z 13 na 14 lipca, a 
żołnierzom federalnym udało 
się wziąć do niewoli tylko 
kilkaset żołnierzy jego straży 
tylnej.  
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Snajper miesiąca 

„Snajper miesiąca” to gracz, który najlepiej przewidzi ceny 

akcji, walut oraz ropy naftowej na koniec miesiąca. Obstawiać 

można tylko do 5-go dnia miesiąca. 

W pierwszym miesiącu ‘strzelania’ najlepszy wynik uzyskał 

Kolega. Jego łączny błąd wyniósł niecałe 12%. Najbardziej 

pomylił się w przypadku indeksu giełdowego. Pozostałe 

wskaźniki przewidział jednak niemal perfekcyjnie.  

 

 

 

 

 

 

 

1 sierpnia wprowadziliśmy Gettysburg do świata 

Farmersów! Rozgrywka w tym mieście jest pod 

wieloma względami wyjątkowa. Gracze 

przywdziewają mundury jankesów lub 

konfederatów i stają naprzeciw siebie do walki. 

Szanse są jednakowe, a kto wygra nie jest 

przesądzone. Piszemy historię na nowo! 

Rozgrywki są każdorazowo inaczej skonfigurowane, a w drodze do zwycięstwa może 

pomóc bonus przyznawany po piątym przeliczeniu za osiągnięcie drugorzędnego celu. 

Do końca sierpnia miasto jest dostępne bez abonamentu i już na starcie rozpoczynamy  

KONKURS! KONKURS! KONKURS! KONKURS!     
5 graczy, którzy w sierpniu odniosą największą liczbę zwycięstw w tym mieście, otrzymają 

rewelacyjny film na DVD „Gettysburg”, przedstawiający przebieg tej wielkiej bitwy. 

G E T T Y S B U R G  W  F A R M E R S A C H  I  K O N K U R S !  

Jest sobie 10 kur. Wszystkie znoszą jaja o jednakowej wadze, z wyjątkiem jednej, 

która znosi jaja zawsze o jedną uncję za ciężkie lub za lekkie (tego nie wiemy). Jak, 

dysponując wiedzą o wadze jaj dziewięciu pozostałych kur oraz elektroniczną wagą 

sprawdzić, dokonując tylko jednego ważenia, która kura znosi jaja innej wagi? 

Z A G A D K A  1  —  K T Ó R A  K U R A  W A D L I W A ?  

 1, 2, 6, 42, 1806, ____??? 

Z A G A D K A  2  

Prawidłowe odpowiedzi wyślij szeryfowi — pierwsze 5 osób dostanie szansę ogrania szeryfa w El Paso! 

WANTED 

Gang bandytów „Ostre Pazury” napada ostatnimi czasy na 

dyliżanse zmierzające szlakiem Santa Fe Trail w kierunku 

Chihuahua. Za głowy bandytów wyznaczono nagrodę $10.000, a 

podróżujących uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności. 

Humor 

Do saloonu w Virginia City wchodzi podpity kowboj, 

patrzy dookoła i woła na cały głos: 

- Wiecie kim jesteście? Ja wam powiem! Wy z prawej 

strony - same patałachy, a wy z lewej - głupcy! 

Nagle zza stołu podnosi się potężny Hoss: 

- Nie wiedziałem, że jestem patałachem! 

- Przepraszam cię kolego, jeśli nie jesteś patałachem, 

przejdź na drugą stronę.  


