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Informacje o produkcie
Nazwa produktu: QR Miniatures – Wybraniec/Hajduk
Producent: QR Miniatures
Skala figurek: 15 mm
Rok wydania: 2008
Cena zestawu: 15 PLN
Recenzja
Kontynuując temat recenzji metalowych figurek 15 mm produkcji QR Miniatures, prezentuję
wynik wnikliwych oględzin paczki „narodowej” piechoty polskiej z XVII wieku. Za ok. 15 PLN
otrzymujemy zestaw figurek z twardego (ale możliwego do spiłowania) metalu, w skład którego
wchodzi 8 figurek bezgłowych oraz 8 główek.

Figurki piechurów są w jednej pozycji. Wytwórca przedstawił stojącego żołnierza, który trzyma
w poprzek tułowia arkebuz (muszkiet) skierowany w górę, pod kątem 45 stopni. Mocowanie
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główki do tułowia rozwiązano sposobem charakterystycznym dla QR Miniatures: figurka
posiada otwór na główkę, a główka bolec, co pozwala solidnie połączyć przy pomocy kleju
(polecam bezbarwny „Poxipol”) oba elementy. Bolce na główkach są zwykle trochę za długie,
a więc wymagają spiłowania lub ścięcia, natomiast średnica bolca pasuje idealnie do średnicy
otworu w figurce.
Mamy 2 rodzaje główek: w magierce (rodzaj czapki) z podwójną kitką umocowaną centralnie
(4 sztuki) oraz w magierce bez kitki (4 sztuki). Rzeźba figurek jest dokładna i odzwierciedla
szereg elementów wyposażenia. Możemy odróżnić szczegóły twarzy, czapek, żupanów,
ładownice, szable, toporki, elementy broni palnej oraz inne części stroju lub wyposażenia.
Prawie wcale nie ma nadlewek. Pilnik przyda się tylko do obrobienia bolców główek i
wyjątkowo występujących drobnych zadziorów, zwłaszcza na podstawce.
Oprócz wyżej prezentowanej paczki QR Miniatures oferuje jeszcze jeden zestaw polskiego
piechura narodowego z XVII w. Jedyna różnica polega na innej pozycji żołnierza – idący z
arkebuzem na ramieniu. Ponadto wiem od twórcy figurek, że planuje uzupełnić serie przez
wydanie zestawu zawierającego pozycje pocztu dowództwa (zapewne oficer, sztandarowy,
muzykanci).
Dysponując recenzowanymi figurkami można sformować chorągwie piechoty typu
polsko-węgierskiego, oddziały piechoty wybranieckiej oraz zapewne część jednostek piechoty
łanowej.
Dzięki temu, że firma Essex również wydała zestaw określany jako „polish arquebusers” mogę
porównać ten produkt z zestawem QR Miniatures. Ceny obu produktów są porównywalne, a
każdy z nich zawiera po 8 figurek. Rzeźba figurki z Essex'a jest dobra, zawiera dużo
szczegółów. Pozycja żołnierza Essex'a to „stojący-strzelający”. Istnieje także zestaw
„Command”, w skład którego wchodzi 2 oficerów, 2 sztandarowych i 2 doboszy. Figurki
angielskie są niższe o ok. 2 mm od figur z QR Miniatures. Ich wadą są natomiast
nieproporcjonalnie grube sylwetki, do czego można się jednak przyzwyczaić.
Podsumowując, recenzowany produkt QR Miniatures w mojej subiektywnej ocenie jest wart
swojej ceny.
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