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Wprowadzenie 
Poradnik do Red Dead Redemption 2 - Opis przejścia - to potężna, rozbudowana solucja, która 
przeprowadzi Cię przez wszystkie zadania główne i zadania poboczne. RDR2 to długa, wielowątkowa gra, 
ale ten poradnik pomoże Ci szybko odnaleźć się w świecie i zrozumieć jego strukturę. 

Nasze porady nie tylko przeprowadzą Cię po sznurku od początku do końca, ale również wskażą ważne 
wybory, ostrzegą przed trudną walką. Z tego poradnika do Red Dead Redemption 2 dowiesz się również, 
co zrobić, aby wykonać misję na złoty medal. Ponadto odnajdziesz tu zadania od członków gangu Dutcha 
(takie jak kradzieże czy napady na domy), ale również misje ścigania zbiegów w Valentine, Strawberry, 
Saint Denis, Rhodes, Blackwater czy Tumbleweed. 
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Opis przejścia 
Bandyci z Zachodu 
Bandyci z Zachodu to tytuł pierwszej misji głównego wątku fabularnego gry Red Dead Redemption 2. W 
ramach rozgrywania tej misji członkowie gangu, w skład którego wchodzi główny bohater Arthur Morgan, 
odwiedzają Ranczo Adlerów w poszukiwaniu zapasów. Nie jest to trudna misja, aczkolwiek nasz opis 
przejścia dokładnie omawia wszystkie jej kroki. W misji tej zapoznasz się z podstawami staczania walk z 
użyciem broni palnej oraz na pięści. 

 
Jak odblokować misję: Automatycznie po rozpoczęciu gry. 

Opis przejścia misji: Wyrusz konno za Dutchem. To liniowa przeprawa, w trakcie której nie zatrzymuj 
się ani nie zbaczaj z trasy podróży. Do grupy dołączy Micah. Możesz porozmawiać z nim podczas podróży 
(przytrzymaj przycisk rozmowy i wybierz jedną z opcji dialogowych), ale jest to opcjonalne. 

Po dotarciu do rancza Adlerów zejdź z konia i skryj się w szopie po lewej stronie. Zaczekaj aż Dutch 
przywita się z mieszkańcami rancza. To członkowie wrogiego gangu O'Driscoll Boys i powinieneś 
zaatakować ich zanim zwrócą się przeciw Dutchowi. Podczas walk najlepiej nie wychodzić zza 
zasłony i ostrzeliwać tych wrogów, którzy wychylą się z ukrycia lub znajdą na otwartej przestrzeni. 

http://www.gry-online.pl/�
https://www.gry-online.pl/S024.asp?ID=1927�


Red Dead Redemption 2 – Opis przejścia – poradnik do gry - GRYOnline.pl 7 / 440 
 

 
Copyright © GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do tytułów, nazw własnych, zdjęć itp. należą do ich prawowitych właścicieli. 

Publikacja nie może być sprzedawana lub udostępniana bez pisemnej zgody GRY-OnLine S.A. Poradnik w wersji WWW znajduje się na tej stronie. 

 
Ostatni ocalały przeciwnik rzuci się do ucieczki. Możesz podjąć próbę doścignięcia go, ale Dutch pozwoli 
mu uciec. Wejdź do głównego budynku na terenie rancza. Musisz przeszukać budynek - zabieraj ze 
sobą przedmioty znajdujące się na widoku oraz zaglądaj do wszystkich interaktywnych szafek, skrzyń i 
innych pojemników. 

Gra zaproponuje regenerację rdzenia zdrowia bohatera - otwórz torbę i wybierz przedmiot do 
konsumpcji (przykład na obrazku). Możesz kontynuować przeszukiwanie budynku lub wyjść na zewnątrz 
żeby spotkać się z Dutchem. W szafce nocnej obok łóżka powinna znajdować się karta 
kolekcjonerska (rodzaj karty jest losowo generowany) - to jedna z kategorii sekretów w grze. 
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