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Wprowadzenie 
Gra przedstawia jedną z ostatnich niemieckich 
ofensyw, czyli przeprowadzoną w 1945 “Operację 
Sonnenwende”. Początkowo Guderian planował 
uderzenie z dwóch stron, aby pomóc załodze 
twierdzy Kustrin (Kostrzyń), jednak Hitler wymusił 
odesłanie części wojsk na pomoc załodze 
Budapesztu. Doprowadziło to do zmiany 
pierwotnych planów. Teraz celem miało być 
wsparcie załogi twierdzy Arsnwalde (Choszczno) 
oraz przecięcie szlaków zaopatrzeniowych dla 
sowieckich jednostek oblegających Kustrin.  
Celem Sowietów było natomiast wyrzucenie 
Niemców z Pomorza oraz zabezpieczenie swojej 
prawej flaki, dzięki czemu możliwe stałyby się 
zdobycie twierdzy Kustrin oraz atak na Berlin.  
Stargard Solstice™ jest grą, która przedstawia 
wydarzenia z kampanii na Pomorzu w dniach 15 
luty – 6 marca 1945 roku. 
 

1.0 Komponenty 

1.1 Zasady 
1.1.1 Organizacja 
Każdy grupa informacji określana jest mianem 
zasady; część zasady nazywana jest sekcją. Dla 
przykładu, 3.1 oznaczać będzie sekcję 1 zasady 3. 
Sekcja może zawierać kilka podpunktów, takich jak 
3.1.1, 3.1.2 itd.  
1.1.2 Kumulacja 
W sytuacjach,kiedy jednostka podlegać będzie 
kilku modyfikatorom, ich efekty będą się 
kumulować. Jednostka, której siłę zmniejszają o 
połowę teren oraz brak zaopatrzenia, będzie miała 
siłę zredukowaną do jednej czwartej. W przypadku 
uzyskania niepełnych wyników, należy zastosować 
Generalną Zasadę Zaokrąglania. 
1.1.3 Generalna Zasada Zaokrąglania 
Jeśli dwie jednostki bojowe na jednym heksie mają 



siłę redukowaną o połowę (lub o jedną czwartą), 
należy najpierw zsumować ich siłę, a dopiero po 
tym ją podzielić, wynik zaokrąglając w górę. Jeśli 
rezultat walki jest większy niż 7:1, należy korzystać 
z kolumny 7:1+ w Tabeli Wyników Walki. Jeśli nasz 
przeciwnik chce policzyć stosunek sił, należy 
pamiętać o zasadzie Mgły Wojny. Jeśli finałowy 
stosunek sił jest mniejszy niż 1:2, wówczas do 
ataku nie dochodzi.   
1.1.4 Mgła Wojny 
Podczas określania stosunku sił, gracz nie może 
obejrzeć jednostek tworzących stos przeciwnika, 
może jedynie zobaczyć jednostkę znajdującą się na 
szczycie tego stosu.  
 

1.2 Mapa 
Mapa przedstawia obszar Niemiec (obecnie 
Polski), na którym toczyła się kampania. Na mapie 
umieszczono ponadto kilka tabelek oraz torów. Są 
to: tor etapów oraz Strefa Uziemionych Jednostek 
Lotniczych. Dla gracza niemieckiego są to: także 
Strefa Korpusu Tettau, Strefa Niemieckiego 
Volksturmu, Strefa Luftflotte 6 oraz Strefa 
Niemieckich Żetonów Dowodzenia. Dla gracza 
sowieckiego są to:  Strefa 16 Armii Powietrznej 
oraz Strefa Sowieckich Żetonów Dowodzenia. 
1.2.1 Heksy na krawędzi mapy 
Wszystkie heksy są używane w rozgrywce. Nawet 
najmniejsze obszary obejmujące rejony 
Dammscher See albo rzeki Odry są grywalne (patrz 
5.2.5). 
Każda jednostka lądowa zmuszona do opuszczenia 
planszy jest usuwana z gry (wyjątek: patrz 14.2).  
1.2.2 Tor Etapów (Turn Record Track) 
Tor ten służy uporządkowaniu czasu gry i podaje 
informacje na temat żetonów dowodzenia oraz 
sowieckich uzupełnień. Żeton etapów należy 
przesuwać o jedno pole na koniec każdego etapu.  
1.2.3 Tabela terenu (Terrain Effects Chart) 
Tabela terenu zawiera legendę mapy oraz 
informacje o wpływie danych rodzajów terenu na 
ruch i walkę. 
1.2.4 Tabela walki (Combat Results Table) 
Tabela walki wykorzystywana jest do rozstrzygania 
walk. 
1.2.5 Tabela nawał artyleryjskich (Barrage Roll 
Table) 
Tabela nawał artyleryjskich wykorzystywana jest 
podczas prowadzenia nawał. 
1.2.6 Strefy Luftflotte 6 oraz 16 Armii Lotniczej 
Strefy te służą przechowaniu niemieckich i 
sowieckich jednostek lotniczych.  
1.2.7 Strefy sowieckich i niemieckich żetonów 
dowodzenia (Soviet and German Draw Chit Box) 
Służą do przechowywania wylosowanych żetonów 
dowodzenia obu stron. 
1.2.8  Strefa Uziemionych Jednostek Lotniczych 
(Grounded Box) 
Służą do przechowania uziemionych oraz 
uzupełnianych jednostek lotniczych obu stron (patrz 

13). 
1.2.9 Źródła zaopatrzenia 
Heksy z białymi oraz czarnymi symbolami 
zaopatrzenia są źródłami zaopatrzenia dla 
Niemców, z wyjątkiem heksu 44.30, który jest 
źródłem zaopatrzenia dla 10 Dywizji SS oraz 
Korpusu Tettau. Czerwone i białe heksy z 
symbolami zaopatrzenia są źródłami zaopatrzenia 
dla jednostek sowieckich. Polskie oddziały 
posiadają źródło zaopatrzenia w postaci heksu 
48.15 (patrz 11.2). 
1.2.10 Strefa Volksturmu 
Służy do przechowania jednostek Volksturmu przed 
umieszczeniem ich na planszy. 
1.2.11 Strefy Tettau i 2 Gwardyjskiego Korpusu 
Kawalerii 
Strefy te służą przechowaniu jednostek korpusów 
von Tettau oraz 2 GKK przed ich przybyciem na 
planszę w wyniku wydarzeń losowych.  
 

1.3 Karty pomocy gracza 
Na kartach pomocy gracza umieszczono 
następujące tory i tabele: 
1.3.1 Tabela terenu 
Tabela terenu zawiera legendę mapy oraz 
informacje o wpływie danych rodzajów terenu na 
ruch i walkę. 
1.3.2 Tabela walki 
Tabela walki wykorzystywana jest do 

rozstrzygnięcia walk. 
1.3.3 Tabela nawał artyleryjskich 
Tabela nawał artyleryjskich wykorzystywana jest 
podczas prowadzenia nawał artyleryjskich. 
1.3.4 Tor uzupełnień 
Określa czas i miejsce wchodzenia posiłków.  
1.3.5 Sekwencja rozgrywki 
Podsumowanie kolejności działań. 
1.3.6 Akcje w etapie 
Opis dostępnych czynności w trakcie etapu gry. 
1.3.7 Opis żetonów 
Wyjaśnienie oznaczeń i symboli zawartych na 
żetonach.  
 

1.4 Żetony dowodzenia 
Żetony dowodzenia wykorzystywane są do 
aktywowania sztabów, co umożliwia ruch i walkę 
jednostkom im podporządkowanym. Gracz 
sowiecki posiada żetony dowodzenia dla każdej 
armii, gracz niemiecki – dla każdego korpusu. 
W grze „Stargard Solstice” znajdują się trzy 
specjalne żetony dowodzenia, które różnią się od 
pozostałych i są wykorzystywane inaczej (patrz 
3.1.3).  
Gracz sowiecki posiada żeton 1 Frontu 
Białoruskiego, zaś gracz niemiecki – żetony 11 
Armii oraz 3 Armii. 
Wszystkie dostępne żetony dowodzenia 
umieszczane są w jednym kubku, z którego 
następnie są losowo dobierane po jednym. Tor 



etapów określa, ile niemieckich i sowieckich 
sztabów może być aktywowanych po wylosowaniu 
ich żetonów dowodzenia.  
 

1.5 Znaczniki 
W grze używane są następujące znaczniki: 
1.5.1 Znacznik etapów 
Używany jest on do przesuwania na torze etapów, 
celem zaznaczenia aktualnego etapu. 
1.5.2 Znaczniki braku dowodzenia 
Używane są by określić, które jednostki są poza 
zasięgiem swoich sztabów. Szare znaczniki 
używane są dla jednostek niemieckich, zaś 
brązowe dla sowieckich.  
1.5.3 Znaczniki braku zaopatrzenia/izolacji 
Znaczników tych używa się, aby zaznaczyć 
jednostki pozbawione zaopatrzenia. Ich druga 
strona oznacza status izolacji (patrz 11).  
1.5.4 Znaczniki przygwożdżenia 
Jednostki, które w wyniku nawały artyleryjskiej 
otrzymały rezultat P, oznaczane są żetonami 
Przygwożdżenia (Pinned) (patrz 8.1.2 oraz 8.5).  
1.5.5 Znaczniki punktów zwycięstwa 
Znaczników tych używa się, aby zaznaczyć heksy 
dające sowieckiemu graczowi punkty zwycięstwa. 
Górna cyfra (o ile jest obecna na żetonie), 
wskazuje, w którym etapie należy obrócić żeton, 
zaś dolna wskazuje liczbę punktów zwycięstwa 
(patrz.14.3.1). Żetony obraca się na końcu tury.  
 

2.0 Sekwencja akcji 
Gra rozgrywana jest w systemie etapów 
podzielonych na fazy. Kolejność faz jest stała i musi 
zostać zachowana. Po wykonaniu wszystkich faz, 
etap dobiega końca, chyba, że zostały spełnione 
warunki natychmiastowego zwycięstwa, które 
automatycznie kończy grę (patrz 14).  
Faza lotnicza  
Segment powrotu jednostek uzupełnianych 
Segment uzupełnień jednostek uziemionych 
Faza losowych wydarzeń 
Rzut w tabeli losowych wydarzeń 
Faza dowodzenia 
Segment dowodzenia 
Segment ruchu 
Segment walki 
Faza Zaopatrzenia 
Faza posiłków 
Segment posiłków 
Segment sowieckich posiłków (etapy 4-8) 
Segment rozstawienia Volksturmu 
Faza końcowa 
Segment obrotu żetonów punktów zwycięstwa 
Segment przesunięcia żetonu etapów 
 

2.1 Faza lotnicza 
2.1.1 Segment uzupełnień jednostek lotniczych 
Wszystkie jednostki lotnicze w sekcji uzupełnień 
Strefy Uziemionych Jednostek Lotniczych wracają 

do Stref swoich Armii Lotniczych lub Luftwaffe. 
2.1.1 Segment uzupełnień jednostek 
uziemionych 
Wszystkie jednostki lotnicze w sekcji uziemienia 
Strefy Uziemionych Jednostek Lotniczych 
przesuwane są do sekcji uzupełnień.  
 

2.2 Faza losowych wydarzeń 
2.2.1 Segment rzutu w tabeli losowych wydarzeń. 
Jeden z graczy wykonuje rzut kostką i określa 

wynik w Tabeli Losowych Wydarzeń (patrz 19). 

  

2.3 Faza dowodzenia 
2.3.1 Segment dowodzenia 
Z kubka losowany jest jeden żeton dowodzenia. 
Gracz, do którego ów żeton należy, staje się 
aktywnym graczem. Aktywny gracz może 
aktywować sztab określony przez wylosowany 
żeton. To z kolei pozwala aktywować podległe temu 
sztabowi jednostki znajdujące się w jego zasięgu 
dowodzenia (patrz 3.2 oraz 3.3.3).  
Wyjątek: w etapie 1 pierwszym żetonem 
dowodzenia jest automatycznie żeton 3 Korpusu 
Pancernego SS.  
2.3.2 Segment ruchu  
Aktywny gracz może poruszyć aktywowane 
jednostki. 
2.3.3 Segment walki 
Aktywny gracz może wykonać ataki na wrogie 
oddziały, wykorzystując aktywowane jednostki. 
Segmenty te należy rozgrywać aż wszystkie żetony 
dowodzenia (określone na torze etapów) zostaną 
wylosowane oraz użyte. Gdy tak się stanie, 
wówczas należy przejść do Fazy Zaopatrzenia.  
 

2.4 Faza Zaopatrzenia 
Gracze sprawdzają stan zaopatrzenia swoich 
jednostek (patrz 11). Jednostki, które nie są w 
stanie wyznaczyć tras zaopatrzenia, są 
przykrywane żetonami “Brak zaopatrzenia” albo 
“Izolacja”.  
 
2.5 Faza posiłków 
Obaj gracze otrzymują posiłki (patrz karty pomocy 
graczy oraz 15.3). Żetony jednostek należy 
umieścić na planszy, zaś żetony dowodzenia oraz 
żetony akcji należy włożyć do kubka. Gracze mogą 
poruszyć jednostki posiłków (patrz 7.1.1).  
2.5.1 Segment sowieckich uzupełnień 
Gracz sowiecki rozdziela punkty uzupełnień, 
zgodnie z zasadą 7.3. Nie mogą być wykorzystane 
w SK przeciwnika.  
2.5.5 Segment rozstawienia Volksturmu 
Gracz niemiecki rozmieszcza jednostki Volksturmu 
w kontrolowanych przez niego wioskach, 
miasteczkach oraz miastach znajdujących się co 
najmniej pięć heksów od jakiejkolwiek jednostki 
sowieckiej. Nie można ich umieszczać razem na 
jednym heksie oraz na heksach poza liniami wojsk 



sowieckich.  
 

2.6 Faza końcowa  
2.6.1 Segment znaczników zwycięstwa 
Znaczniki punktów zwycięstwa, które w danym 
etapie należy obrócić, są odwracane.  
2.6.2 Segment przesunięcia żetonu etapów 
Żeton etapów jest przesuwany na kolejne pole, 
żetony Przygwożdżenia są usuwane z planszy, 
żetony dowodzenia są umieszczane w kubku. 
Rozpoczyna się kolejny etap, począwszy od Fazy 
Lotniczej.  
 

3.0 Dowodzenie 
Jednostki, aby mogły się poruszać i atakować, 
muszą być aktywowane przez swój sztab.  
 

3.1 Procedura dowodzenia 
3.1.1 Losowanie żetonów dowodzenia 
W Fazie dowodzenia losuje się żetony dowodzenia 
z kubka. Nie ma znaczenia, który gracz losuje. Tor 
etapów wskazuje, ile sztabów każdy gracz może 
aktywować w danym etapie. Gracz, do którego 
należy wylosowany żeton, staje się aktywnym 
graczem. Aktywuje on sztab przynależny do 
korpusu (Niemcy) lub armii (Sowieci). Sztab ten 
może teraz aktywować podległe mu jednostki, 
znajdujące się w jego zasięgu dowodzenia, co 
pozwala im poruszać się i atakować. Po wykonaniu 
wszystkich ruchów oraz walk, gracz umieszcza 
żeton dowodzenia w swojej strefie żetonów 
dowodzenia w ten sposób, aby był widoczny.   
3.1.2 Aktywacja sztabów 
Wylosowany żeton dowodzenia aktywuje jeden 

sztab, pod warunkiem, że sztab ma ten sam 

identyfikator lub pozwalają na to zasady 3.1.4 

oraz 3.1.5 oraz limit etapu. Gdy limit ten zostanie 

osiągnięty, wówczas gracz nie może korzystać z 

żetonów dowodzenia w danym etapie.   
3.1.3 Ograniczenia 
Nie można NIGDY aktywować tego samego 
korpusu/armii dwa razy pod rząd. Jeśli wylosowany 
zostanie żeton dowodzenia tej samej formacji, 
gracz umieszcza go ponownie w kubku, po czym 
losowany jest kolejny. Może być wykorzystany 
później w tym samym etapie, ale nie pod rząd 
(patrz 3.1.4, 3.1.5 oraz 7.2.1).  
3.1.4 Sowiecki 1 Front Białoruski 
Tak jak wszystkie inne żetony dowodzenia, 
specjalne żetony dowodzenia (sowiecki 1 Front 
Białoruski, niemieckie 11 i 3 Armie) są dostępne w 
każdej turze od momentu w którym wejdą do gry i 
są wliczane do limitu dostępnych żetonów 
dowodzenia. 
Żeton dowodzenia sowieckiego 1 Frontu 
Białoruskiego aktywuje dowolny sztab (wybrany 
przez gracza sowieckiego), a dodatkowo aktywuje 
2 Gwardyjski Korpus Kawalerii (jeśli jest on już w 

grze, patrz 19.1.5).  
3.1.5 Żetony dowodzenia niemieckich 11 i 3 
Armii 
Żetony dowodzenia niemieckiej 11 Armii (etapy 2-3) 
oraz niemieckiej 3 Armii (etapy (4-10) mogą 
aktywować jeden sztab na mapie (wybrany przez 
gracza niemieckiego). Kiedy zostanie użyty, żeton 3 
Armii pozwala ponadto poruszyć dwie samodzielne 
jednostki znajdujące się na mapie (nawet będące 
poza zasięgiem dowodzenia) i wykonać nimi ruch 
normalny lub kolejowy.  
 

3.2 Sztaby 
Sztaby reprezentują dowództwa formacji, które 
brały udział w tej kampanii. Sztaby nie są 
jednostkami bojowymi. Zasięg dowodzenia 
zastępuje na ich żetonach wartość ataku i obrony 
jednostek bojowych. Zasięg dowodzenia określa 
ilość heksów, w obrębie którego sztab może 
dowodzić podległymi mu jednostkami.  
 
3.3 Sztaby i dowodzenie 
Sztab aktywowany jest wtedy, kiedy wylosowany 
zostaje odpowiadający mu żeton dowodzenia. 
3.3.1 Aktywacja jednostek bojowych 
Aktywowany sztab może aktywować wszystkie 
podległe mu jednostki bojowe (mające ten sam 
kolor, na przykład jednostki podległe niemieckiego 
sztabowi II Korpusu mają biały kolor, zaś jednostki 
sowieckiej 61 Armii mają kolor żółty) oraz dwie 
samodzielne jednostki. Wszystkie te oddziały 
muszą być w zasięgu dowodzenia sztabu. Sztab 
nie może aktywować innego sztabu (wyjątki: 3.1.4 
oraz 3.1.5).  
Jednostki mogą być aktywowane więcej niż raz na 
etap, tak długo jak znajdują się w zasięgu 
dowodzenia aktywowanego sztabu. Samodzielne 
jednostki mogą być aktywowane dowolną ilość 
razy, pod warunkiem że są za każdym w zasięgu 
aktywowanego sztabu. 
3.3.2 Samodzielne jednostki 
Jednostki, które nie posiadają przynależności 
dywizyjnej oraz koloru sztabu, są jednostkami 
samodzielnymi. Każdy sztab może aktywować dwie 
samodzielne jednostki, o ile ma je w swoim zasięgu 
dowodzenia.  
3.3.3 Zasięg dowodzenia 
Zasięg dowodzenia określany jest w heksach, 
liczonych od sztabu. Sztab o zasięgu dowodzenia 
równym 10 może więc aktywować jednostki bojowe 
w promieniu 10 heksów. W zasięg ten wlicza się 
heks, na którym znajduje się jednostka, ale nie 
heks, na którym jest sztab. Zasięg należy 
sprawdzić natychmiast po aktywacji sztabu: tylko 
jednostki będące w zasięgu sztabu mogą być 
aktywowane. Jednostki aktywowane mogą opuścić 
zasięg swojego sztabu w trakcie ruchu, walki, 
odwrotu lub ruchu po walce.  
W pierwszym etapie gry wszystkie jednostki są 



traktowane jakby były w zasięgu dowodzenia.  
3.3.4 Ograniczenia zasięgu dowodzenia 
Zaopatrzenie, nieprzyjacielskie jednostki oraz ich 
strefy kontroli (SK) nie wpływają na zasięg 
dowodzenia.  
3.3.4 Brak dowodzenia 
Jednostka poza zasięgiem dowodzenia nie może 
się poruszać ani atakować, ale broni się normalnie.  
 

4.0 Strefy kontroli (SK) 
Strefa kontroli (SK) określa zdolność jednostki do 
oddziaływania na ruch nieprzyjacielskich oddziałów. 
SK wpływają na ruch wrogich jednostek. SK nie 
mają wpływu na ruch sojuszniczych jednostek.  
 

4.1 Efekty SK 
Jednostki muszą wydać dodatkowe 2 Punkty 
Ruchu (PR) aby wejść we wrogą SK oraz 2 PR, 
aby opuścić wrogą SK. Punkty te się kumulują. O 
ile jednostka posiada dość PR, może przejść z 
jednej wrogiej SK do drugiej oraz opuścić dowolną 
ilość wrogich SK. 
 
4.2 Jednostki posiadające SK 
Jednostki, które posiadają siłę ataku 1 lub więcej, 
posiadają SK. 
4.2.1 Jednostki nie posiadające SK 
Jednostki o sile ataku równej 0 oraz sztaby nie 
posiadają SK. 
4.2.2 Heksy w SK 
Jednostka rozciąga SK na wszystkie heksy 
znajdujące się obok tego, na którym ona się 
znajduje, po których mogłaby się ona poruszać.  
 

4.3 SK i posiłki 
Posiłki nie mogą wchodzić na mapę, jeśli pierwszy 
heks, na którym by się znalazły, jest w SK wrogiej 
jednostki. W tym konkretnym przypadku 
sojusznicze jednostki nie negują SK wrogich 
jednostek (patrz 7).  
 
4.4 Odwroty i SK 
Stos, który podczas odwrotu wchodzi we wrogą SK, 
musi ponieść stratę jednego poziomu wartości 
bojowej. Strata ta liczona jest od stosu, nie od 
każdej jednostki w nim. Każde kolejne przejście 
przez heks we wrogiej SK oznacza konieczność 
poniesienia kolejnej straty.  
 

4.5 SK i zaopatrzenie 
Wrogie SK blokują linie zaopatrzenia (patrz 11.1). 
Sojusznicze jednostki negują wrogie SK na 
zajmowanych przez siebie heksach podczas 
wyznaczania linii zaopatrzenia. 
4.5.1 Jednostki bez zaopatrzenia oraz SK 
Jednostki pozbawione zaopatrzenia oraz izolowane 
nadal posiadają swoje SK.  
 

4.6 Ograniczenia SK 
1. Jednostka może atakować wrogie odziały na 
sąsiednich heksach, o ile byłaby w stanie na nie 
wejść w trakcie swojego ruchu. 
2. SK nie wpływają na ruch po walce (patrz 10). 
3. Większa ilość SK na jednym heksie nie ma 
żadnego dodatkowego wpływu. 
4. Sojusznicze SK nie mają wpływu na wrogie SK; 
heks zawsze może zawierać SK dwóch stron.  
5. SK nie rozciągają się na drugi brzeg dużych rzek 
(nawet jeśli obejmują mosty), na heksy pokryte 
wodą oraz na krawędzie heksów 
nieprzekraczalnych.  
 

5.0 Ruch  
W segmencie ruchu aktywny gracz może poruszyć 
swój aktywowany sztab oraz podległe mu jednostki 
tak daleko, jak pozwala na to zdolność ruchu oraz 
inne ograniczenia.  

 
5.1 Normalny ruch 
Aktywny gracz może poruszyć dowolną ilość 
dowodzonych jednostek. Każda z nich porusza się 
osobno. Jedna jednostka musi zakończyć swój 
ruch zanim zacznie go kolejna.  
5.1.1 Punkty ruchu (PR) 
Każda jednostka posiada na żetonie cyfrę 
określającą jej ilość punktów ruchu (PR). Jednostka 
nie może poruszać się poza wyznaczonym przez tę 
cyfrę limitem. Wyjątek: ruch po walce (patrz 10). 
Może dojść do sytuacji, w której jednostka nie 
będzie w stanie się poruszyć nawet o jeden heks.  
5.1.2 Wydawanie punktów ruchu 
Wykonując ruch, jednostka wydaje punkty ruchu. 
Aby wejść na kolejny heks, jednostka musi wydać 
liczbę PR określoną w tabeli terenu oraz, jeśli jest 
to wymagane, koszt wejścia we wrogą SK. Gracz 
powinien liczyć te punkty na bieżąco, osobno dla 
każdej poruszającej się jednostki.  
 

5.2 Wpływ terenu na ruch 
Tabela terenu określa koszt wejścia na dany heks. 
Jednostka musi wydać wymaganą liczę PR, aby 
móc tam wejść (wyjątek 5.5.1). Każdy symbol 
terenu wpływa na ruch, określając koszt wejścia na 
dany heks. 
5.2.1 Drogi 
Jednostki mogą korzystać z drogi tylko, jeśli 
poruszają się wzdłuż niej, wchodząc na kolejne 
połączone przez nią heksy. Taki ruch traktowany 
jest jako ruch drogowy i pozwala on ignorować 
wpływ innych rodzajów terenu.  
5.2.2 Krawędzie małych rzek 
Aby przekroczyć pozbawioną mostu krawędź małej 
rzeki, jednostka musi wydać jeden dodatkowy PR 
oraz zapłacić pełen koszt wejścia na dany heks.  
5.2.3 Krawędzie dużych rzek 
Przekraczanie pozbawionych mostów krawędzi 
dużych rzek jest zabronione. W tej grze taką rzeką 



jest tylko Odra.  
5.2.4 Mosty na rzekach 
Na niektórych heksach z rzekami znajdują się 
mosty. Przekraczanie rzeki mostem neguje wpływ 
rzeki na ruch.  
5.2.5 Ograniczony dostęp 
Obszary zaznaczone na szaro (na przykład wyspy 
pomiędzy wschodnią i zachodnią Odrą) są 
traktowane jako teren z ograniczonym dostępem. 
Jednostki nie mogą wchodzić ani przekraczać 
takiego terenu, chyba że poprzez autostrady, drogi 
oraz linie kolejowe. Heksy  02.12, 03.14, 04.16, 
04.17, 05.16 i 05.17 są heksami tranzytowymi – 
jednostki mogą przechodzić przez nie, nie mogą 
natomiast zatrzymywać się na nich.  
 
Uwaga historyczna: Oznacza to, że niemiecki 
gracz może uniemożliwić graczowi sowieckiemu 
przekroczenie Odry i zajęcie Szczecina dzięki 
umiejętnemu rozstawieniu jednostek. Oddaje to 
sytuację, w której po drugiej stronie Odry było 
bardzo dużo nie uwzględnionych w grze jednostek, 
które jednak natychmiast zostałyby użyte, gdyby 
pojawiło się zagrożenie przekroczenia Odry przez 
Sowietów.  
 
5.2.6 Teren niedostępny  
Jednostki nie mogą opuszczać mapy (wyjątek, 
patrz 12.2), wchodzić na heksy pokryte wodą oraz 
przekraczać nieprzekraczalnych krawędzi heksów. 
Jednostka zmuszona do tego jest eliminowana.  
 

5.3 Ograniczenia ruchu 
Jednostka nie może wejść na pole zajmowane 
przez przeciwnika. Wyjątek: jednostka bojowa (o 
sile ataku większej niż zero) może zniszczyć 
samotny wrogi sztab poprzez wejście na jego heks 
(patrz 12.2.6). 
Jednostka nie może wejść na heks, jeśli nie 
posiada dostatecznej liczby PR, nawet gdyby to był 
pierwszy heks w jej segmencie ruchu.  
W fazie jednego z graczy poruszać można tylko 
jego jednostki, chociaż wynik walki może zmusić 
oddziały gracza przeciwnego do odwrotu.  
Punkty ruchu należą do indywidualnych jednostek, 
nie można ich przekazywać ani zachowywać na 
kolejne aktywacje.  
Jednostki przygwożdżone nie mogą się poruszać.  
Jednostki izolowane posiadają połowę punktów 
ruchu.  
5.3.1 Krawędź mapy 
Krawędź mapy jest ostateczną granicą ruchu. 
Każda jednostka zmuszona do jej przekroczenia 
jest eliminowana (wyjątek 14.2). 
 

5.4 Ruch strategiczny 
Jednostka wykonująca ruch strategiczny płaci mniej 
PR niż w trakcie normalnego ruchu. Szczegóły 
określa tabela terenu.  
5.4.1 Ograniczenia ruchu strategicznego 

Jednostka musi korzystać z ruchu strategicznego 
cały czas w trakcie wykonywania swojego ruchu. 
Musi rozpocząć go na heksie z drogą.  
Jednostka wykonująca ruch strategiczny nigdy nie 
może przekroczyć limitu stosu, na przykład, 
przejechanie przez heks drogi zajmowany już przez 
dwie sojusznicze jednostki (wliczając w to sztab) 
jest zabronione.  
Jednostka nie może rozpocząć ani zakończyć 
ruchu strategicznego w SK przeciwnika, nie może 
także wejść w SK przeciwnika w trakcie 
wykonywania ruchu strategicznego.  
Jednostki korpusu Tettau oraz 2 Gwardyjskiego 
Korpusu Kawalerii nie mogą wejść do gry po rzucie 
w Tabeli Wydarzeń Losowych,  korzystając z ruchu 
strategicznego (patrz 19.1.5) 
Sowieckie jednostki nie mogą wykonywać ruchu 
strategicznego w pierwszym etapie (patrz 12.1).  
 
Uwaga historyczna: Niemiecki atak został 
wyprowadzony w momencie, w którym sowieckie 
oddziały miały znacznie wydłużone trasy 
zaopatrzeniowe po ofensywie znad Wisły.  
 
5.4.2 Niemieckie ograniczenia paliwowe 
Jeśli gracz niemiecki wykona ruch strategiczny co 
najmniej jedną jednostką w którymś z etapów 1-10, 
to w następnym etapie liczba żetonów dowodzenia 
jest zmniejszana o jeden (maksymalnie). 
Uwaga historyczna: niemiecka armia odczuwała 
na tym etapie wojny dotkliwe braki w zaopatrzeniu 
w paliwo.  
 

5.5 Ruch kolejowy 
Wszystkie jednostki wchodzące jako posiłki mogą 
korzystać z ruchu kolejowego.  
5.5.1 Wchodzenie do gry przy użyciu ruchu 
kolejowego 
Posiłki mogą być wprowadzane do gry z heksów z 
liniami kolejowymi, połączonych niezablokowaną 
przez wrogie jednostki (w tym sztaby) oraz wrogie 
SK, trasą kolejową z punktem, z którego powinny 
wejść do gry.  
5.5.2 Ruch kolejowy i wrogie SK 
Jednostka wykonująca ruch kolejowy musi się 
zatrzymać, jeśli znajdzie się we wrogiej SK. Nie 
może wejść do wrogiej SK i od razu opuścić jej w 
tym samym etapie, w którym do niej weszła. Może 
albo się poruszać i wejść we wrogą SK albo 
opuścić wrogą SK i zakończyć swój ruch nie 
znajdując się na heksie przyległym do jednostki 
przeciwnika.  
5.5.3 Ograniczenia ruchu kolejowego 
Jednostka wykonująca ruch kolejowy nie może 
zmienić w trakcie ruchu jego formy.  
Jednostka wykonująca ruch kolejowy nie może 
żadnym momencie przekroczyć limitu stosu.  
 

5.6 Rozjeżdżanie jednostek 



Sztab może być rozjechany, jeśli jest jedyną 
jednostką na danym heksie. Może do tego dojść w 
trakcie normalnego ruchu, pościgu lub odwrotu. 
Jednostka bojowa po prostu wchodzi na dany heks, 
zaś sztab zmuszony jest do relokacji (patrz 12.2.6) 
  
5.7 Ruch poza planszą 
Ruch poza planszą nie jest możliwy.  
 

6.0 Stosy 
Stosem nazywamy sytuację, w której heks 
zajmowany jest przez więcej niż jedną jednostkę. 
Maksymalnie dopuszczalna liczba to dwie jednostki 
bojowe (bez względu na ich status) oraz jeden 
sztab.  
 
6.1 Procedura 
Rozmiar stosów należy sprawdzać zawsze na 
końcu każdej fazy oraz po tym, jak jednostka 
kończy swój ruch, pościg lub odwrót. Wyjątek (patrz 
5.4.1).  
6.1.1 Znaczniki 
Znaczniki nigdy nie są wliczane do limitów stosów.  
 
6.2 Przekroczenie limitu stosu 
Posiłki mogą wchodzić do gry w postaci stosów 
przekraczających dopuszczalne limity, ale 
wszystkie tworzące taki stos jednostki muszą 
spełniać warunki limitu stosu na końcu fazy, w 
której taki stos wszedł do gry. Jeśli jednostka 
wykonuje odwrót i przekroczy limit stosu na 
ostatnim heksie odwrotu, wówczas musi się cofnąć 
o jeszcze jeden heks. Jeśli tego nie może zrobić, 
wówczas jest eliminowana.  
6.2.1 Rezultaty przekroczenia limitu stosu 
Jeśli dojdzie do przekroczenia limitu stosu, to 
najsilniejsza jednostka w stosie (posiadająca 
najwyższy wskaźnik ataku) musi stracić jeden 
poziom wartości bojowej i wycofać się na sąsiedni 
heks. Jeśli tego nie może zrobić, wówczas jest 
eliminowana.  
                             

6.3 Ograniczenia w tworzeniu stosów 
Niemieckie i sowieckie jednostki nigdy nie mogą 
znaleźć się na jednym heksie. Wyjątek: rozjechanie 
(patrz 12.2.6). Sztaby nie są wliczane do limitów 
stosów, ale na jednym heksie nie mogą się 
znajdować dwa sztaby. Jeśli dojdzie do tego w 
wyniku odwrotu, wówczas jeden ze sztabów musi 
się wycofać na jedno z sąsiednich pól (patrz 
12.2.2). 
6.3.1 Stosy a jednostki nie posiadające SK 
Jeśli na szczycie stosu znajduje się jednostka nie 
posiadająca SK, wówczas cały stos nie posiada 
SK.  
 

7.0 Posiłki 
Posiłkami są nazywane jednostki, które wchodzą 

do gry po jej rozpoczęciu. Rozpiska posiłków jest 
umieszczona na karcie pomocy gracza (patrz 15.3 
oraz karta pomocy gracza). Posiłki należy 
umieszczać na heksach ze strefą wejścia. 
Rozpoczynają one ruch od tych heksów. Posiłki 
traktowane są jako posiadające zaopatrzenie i 
dowodzone w chwili wejścia do gry. 
 

7.1 Stosy 
Wchodząc na planszę, posiłki mogą przekraczać 
limit stosu (patrz 6.2). 
7.1.1 Ruch 
Posiłki posiadają pełną zdolność do wykonywania 
ruchu i mogą korzystać z ruchu normalnego, 
strategicznego lub kolejowego. 
7.1.2 Wpływ wrogich SK 
Posiłki nie mogą być umieszczone na heksach z 
wrogimi jednostkami oraz na heksach w SK 
wrogich jednostek. Sojusznicze jednostki nie 
negują wrogich SK dla potrzeb wprowadzania 
posiłków. Jeśli dany heks wejścia jest okupowany 
przez wrogą jednostkę lub jest w jej SK, wówczas 
posiłki mogą wejść z heksu będącego w zasięgu 10 
pól do strefy wejścia, przyległego do tej samej 
krawędzi mapy. Jeśli jednostka pojawia się na 
planszy (a nie wchodzi z jej krawędzi) zaś heks jej 
pojawienia się jest zajęty przez wrogie jednostki lub 
ich SK, wówczas można ją umieścić na heksie 
będącym w odległości maksymalnie pięciu heksów 
od startowego, z zachowaniem wszystkich 
powyższych ograniczeń.  
7.1.3 Ograniczenia 
Jeśli posiłki nie są w stanie wejść na mapę, 
wówczas ulegają eliminacji.  
 

7.2 Posiłki żetonów dowodzenia 
Jeśli w ramach posiłków wchodzi sztab, wówczas 
jego żeton dowodzenia umieszczany jest w kubku, 
tak, by mógł być użyty w kolejnym etapie.  
7.2.1 Specjalne żetony dowodzenia 
Specjalne żetony dowodzenia wchodzą jako posiłki. 
Nie posiadają one swoich żetonów sztabów na 
mapie (patrz 3.1.4 oraz 3.1.5). Należy umieścić je 
w kubku, aby mogły być użyte w kolejnym etapie.  
 

7.3 Uzupełnienia 
Gracz sowiecki sprawdza ilość dostępnych 
uzupełnień w etapach 4-8 na torze etapów. 
Uzupełnienia mogą być wykorzystane tylko w celu 
odzyskania utraconego poziomu wartości bojowej 
przez osłabione jednostki, które bazowo posiadają 
dwa poziomy wartości bojowej. Jednostki, które 
posiadają tylko jeden poziom wartości bojowej i 
zostały wyeliminowane, nie mogą korzystać z 
uzupełnień. Uzupełnienia nie mogą być 
przechowywane, jeśli nie zostaną zużyte w etapie, 
w którym są dostępne, wówczas przepadają. 
7.3.1 Sowieckie uzupełnienia 
Koszt odzyskania jednego poziomu wartości 



bojowej przez jednostkę nie zmechanizowaną to 
jeden punkt uzupełnień.  Koszt odzyskania jednego 
poziomu wartości bojowej przez jednostkę 
zmechanizowaną to dwa punkty uzupełnień. 
Wyeliminowana sowiecka jednostka nie 
zmechanizowana może wrócić do gry w pełnej sile 
kosztem dwóch punktów uzupełnień. Jednostka 
zmechanizowana może odzyskać tylko jeden 
poziom wartości bojowej na etap.   
7.3.2 Odtwarzanie jednostek zniszczonych 
Jednostki wyeliminowane, które powracają do gry 
dzięki uzupełnieniom, wchodzą na mapę na 
heksach sąsiadujących z ich sztabami. Jeśli na 
planszy nie ma sztabu danej jednostki, wówczas 
umieszcza się ją na dowolnym sowieckim źródle 
zaopatrzenia. 11 Gwardyjska Brygada Czołgów 
może być odtworzona tylko przez sztab 
Konstantinova.  
7.3.3 Uzupełnienia i wrogie SK 
Jednostki odtworzone przy pomocy uzupełnień nie 
mogą być umieszczane we wrogich SK. 
7.3.4 Niemieckie uzupełnienia 
Niemcy nie otrzymują normalnych uzupełnień, 
mogą natomiast otrzymać jedno jako efekt 
losowych wydarzeń (patrz 19.1.13). 
 
Uwaga historyczna: Obie strony cierpiały na braki 
w sile ludzkiej. Sowieckie uzupełnienia tutaj to 
głównie naprawiany lub nowy sprzęt, który 
przysyłano, aby uzupełnić straty poniesione przez 2 
Armię Pancerną na początku ofensywy.   
 

8.0 Walka 
W segmencie walki aktywny gracz może 
przeprowadzać ataki na jednostki wroga, które 
znajdują się na heksach sąsiadujących z jego 
aktywowanymi jednostkami. Puste heksy oraz te 
zawierające wyłącznie sztaby nie mogą być celem 
ataków. Ataki nie są obowiązkowe, ale 
zaatakowane jednostki muszą się bronić. Aktywny 
gracz jest określany w swoim segmencie walki jako 
Atakujący, podczas gdy drugi gracz określany jest 
mianem Obrońcy.   
 

8.1 Rezultaty walki 
Tabelka wyników walki podaje możliwe rezultaty 
starcia zarówno dla Atakującego (A), jak i obrońcy 
(D). Obrońca zawsze wprowadza swój wynik w 
życie jako pierwszy. Możliwe rezultaty to: 
A = rezultat odnoszący się do Atakującego 
D = rezultat odnoszący się do Obrońcy 
# = ilość utraconych poziomów wartości bojowej 
r# = ilość heksów, o które należy się wycofać 
A# / D# = rezultat odnoszący się do Atakującego 
jak i Obrońcy 
P = Przygwożdżenie 
Rezultaty wprowadzane są natychmiast po ich 
otrzymaniu. Po przeprowadzeniu tej procedury 
należy rozstrzygnąć kolejne starcie.  

8.1.1 Podwójne rezultaty 
Rezultaty Ar/D1 oraz A1/Dr odnoszą się do obydwu 
graczy. W zależności od terenu, obrońca może 
zanegować pierwszy odwrót (patrz 9.1) oraz/lub 
pierwszą stratę (patrz 8.7). Atakujący zawsze musi 
wprowadzić wynik w życie.  
 8.1.2 Przygwożdżenie 
Atak skierowany przeciwko jednostce przykrytej 
żetonem Przygwożdżenia otrzymuje przesunięcie 
+1 w prawo w tabeli walki.  
Przygwożdżone jednostki nie mogą atakować ani 
się poruszać, natomiast bronią się normalnie.  
 

8.2 Procedura walki 
Walki rozstrzygane są jedna po drugiej,  w 
kolejności wybranej przez atakującego, zgodnie z 
następującą procedurą: 
1. Określenie heksu będącego celem ataku oraz 
jednostek atakujących. 
2. Określenie łącznej siły jednostek atakujących 
oraz broniących, modyfikatorów wynikających z 
zaopatrzenia, izolacji lub przygwożdżenia; 
obliczenia stosunku sił oraz zmodyfikowanie wyniku 
(np. poprzez wpływ terenu, lotnictwa itd). 
3. Rzutu 1 kostką K6. 
4. Wprowadzenia w życie rezultatów walki. 
5. Rozpoczęcia procedury rozstrzygania kolejnej 
walki, o ile jest taka konieczność.  
 
8.3 Ograniczenia walki 
8.3.1 Kierunek ataku 
Dowolna ilość jednostek może brać udział w ataku. 
Atak może być prowadzony z dowolnej ilości 
dostępnych heksów. Jednostki znajdujące się w 
stosie mogą atakować różne heksy. Jedna 
jednostka może uczestniczyć tylko w jednym ataku 
na Segment Walki.  
8.3.2 Określenie jednostek broniących 
Jednostki w stosie łączą swoją siłę w obronie. 
Obrońca nie może zadecydować, że któraś z 
jednostek na stosie nie bierze udziału w walce. 
Jednostki w stosie nie mogą być atakowane 
pojedynczo w różnych atakach – zawsze bronią się 
razem.  
8.3.3 Jednostki o sile ataku zero 
Jednostki o sile ataku zero mogą uczestniczyć w 
ataku razem z innymi jednostkami bojowymi o sile 
ataku większe niż zero. Choć nie dodają one nic do 
siły ataku, mogą być wykorzystane do poniesienia 
strat oraz mogą wykonywać pościg.  
 

8.4 Stosunek sił 
Stosunek sił określany jest przez dodanie siły 
wszystkich jednostek atakujących i podzielenie go 
przez łączną siłę jednostek broniących się. Należy 
zastosować Generalną zasadę zaokrąglania (patrz 
1.1.3), by określić stosunek sił Atakującego do 
Obrońcy.  
8.4.1 Modyfikatory 



Istnieją pewne modyfikatory, które wpływają na siłę 
Atakującego i Obrońcy: 
1. Jednostki nie posiadające zaopatrzenia mają o 
połowę zmniejszoną swoją siłę ataku i obrony. 
2. Jednostki izolowane mają o połowę zmniejszone 
swoją siłę ataku i obrony oraz połowę punktów 
ruchu. 
3. Wpływ terenu (małe i duże rzeki) kumuluje się z 
wpływem zaopatrzenia.  
4. Atak na przygwożdżone jednostki przynosi 
przesunięcie o jeden w prawo w tabeli walki. 
5. Jednostki lotnicze mogą być używane po 
ustaleniu stosunku sił (patrz 13.1) 
8.4.2 Wpływ terenu 
Kiedy Obrońca znajduje się w określonym rodzaju 
terenu, mogą nastąpić przesunięcia wynikające z 
wpływu terenu na walkę (patrz Tabela terenu). 
Każde przesunięcie oznacza, że kolumnę stosunku 
sił przesuwamy o jeden w określoną stronę. Wpływ 
terenu kumuluje się.  
 

8.5 Nawały 
Nawała artyleryjska może być przeprowadzona 
wyłącznie jako efekt losowego wydarzenia.  
8.5.1 Procedura 
Podczas nawały artyleryjskiej należy wykonać rzut 
jedną kością K6 i porównać wynik w Tabeli Nawał, 
by określić ilość ataków. Następnie należy wskazać 
cel, rzucić kością i porównać wynik z kolumną 
Nawały w Tabeli Walki. Nawała może być 
przeprowadzone tylko przeciwko jednostce 
nieprzyjacielskiej znajdującej się na polu 
sąsiadującym z własną jednostką bojową. Jeden 
heks może być celem tylko jednej nawały.  
 

8.6 Straty 
Jednostki posiadają poziomy wartości bojowej, 
które określają, ile strat może dana jednostka 
ponieść. Jednostka o dwóch poziomach wartości 
bojowej może mieć żeton obrócony na drugą, 
słabszą stronę i walczyć dalej. Jednostka 
osłabiona, która straci kolejny poziom wartości 
bojowej, jest usuwana z gry. Nie wszystkie 
jednostki posiadają dwa poziomy wartości bojowej. 
8.6.1 Pierwsza strata poziomu wartości bojowej 
Kiedy rezultat walki wymaga poniesienia start, 
pierwsza z nich musi być zawsze poniesiona przez 
najsilniejszą z jednostek, które uczestniczyły w 
walce. Przez najsilniejszą rozumiemy jednostkę o 
najwyższej sile ataku  (dla Atakującego) i obrony 
(dla Obrońcy). Jeśli więcej jednostek posiada taką 
samą siłę, wówczas gracz wybiera jedną z nich.   
8.6.2 Kolejne straty poziomów wartości bojowej 
Każda druga i kolejna strata mogą być rozdzielone 
dowolnie pomiędzy własne, biorące udział w walce, 
jednostki.  
8.6.3 Jednostki o jednym poziomie sprawności 
bojowej 
Niektóre jednostki posiadają tylko jeden poziom 
wartości bojowej, określony przez fakt, iż ich żetony 

zadrukowane są tylko z jednej strony. Każda strata 
poniesiona przez takie jednostki eliminuje je z gry.  
8.6.4 Eliminacja 
Wyeliminowane jednostki opuszczają grę, ale mogą 
do niej powrócić dzięki uzupełnieniom (patrz 7.3). 
 
8.7 Zanegowanie pierwszej straty 
Jednostki broniące się w mieście mogą zanegować 
pierwszą poniesioną stratę wynikającą z rezultatu 
walki. Jeśli jednostka poniosła kilka strat, to może 
zanegować wyłącznie jedną, ale kolejne muszą być 
uwzględnione (patrz 9.5 w temacie negowania 
odwrotu).  
 
9.0 Odwroty 
W wyniku rezultatu walki gracz może być 
zmuszony do przeprowadzenia odwrotu. 
 

9.1 Procedura odwrotu 
9.1.1 Odległość 
Wynik walki określa ilość heksów, na jaką 
jednostka musi wykonać odwrót. 
9.1.2 Odwrót przez wrogie SK 
Wycofanie się przez heks zawierający wrogą SK 
wymaga poniesienia straty jednego poziomu 
wartości bojowej. Strata liczona jest raz na cały 
wycofujący się stos, nie dla każdej jednostki. 
Sojusznicze jednostki nie negują działania wrogich 
SK w tym przypadku.  
9.1.3 Odwrót i teren 
Odwrót zawsze określany jest w heksach, nie w 
punktach ruchu. Poza sytuacjami, w których 
jednostka nie może wejść na dany rodzaj heksu, 
teren nie wpływa na odwrót. 
Jeśli chodzi o odwrót i rzeki, to: 
Odwrót przez małą rzekę jest dozwolony. 
Odwrót przez dużą rzekę (Odra) jest zabroniony, 
chyba, że przez heks zawierający most. 
9.1.4 Odwrót i stosy 
Jednostki w stosie mogą wykonać odwrót razem, 
mogą też się w jego trakcie rozdzielić.  
 

9.2 Kierunek odwrotu 
Odwrót musi być prowadzony tak, aby jednostka 
oddalała się od heksu, na którym się znajdowała w 
trakcie walki (np. drugi heks odwrotu musi się 
znajdować dwa heksy od pola startowego). 
9.2.1 Naczelna zasada odwrotu 
Jednostka musi wycofywać się w kierunku 
najbliższego źródła zaopatrzenia. Jeśli ma równie 
blisko do dwóch źródeł, wówczas gracz musi sam 
wybrać jedno (wyjątek: 10 Dywizja SS i Korpus 
Tettau, patrz 11.2.4). 
9.2.2 Druga zasada odwrotu 
Jeśli to możliwe, jednostka musi wykonywać odwrót 
tak, by unikać wchodzenia we wrogie SK. Jednostki 
mogą zignorować tę zasadę, aby wykonać te 
określone w 9.1.2 oraz 9.1.3.  
 



9.3 Specjalne zasady odwrotu 
9.3.1 Sztaby i odwrót 
Sztab, który znajduje się na jednym polu z 
jednostkami zmuszonymi do odwrotu, musi 
wycofać się razem z nimi. Sztab zawsze wycofuje 
się wykonując normalny ruch. 
9.3.2 Rozjeżdżanie sztabów podczas odwrotu 
Wycofujące się jednostki mogą rozjeżdżać sztaby 
wroga poprzez wkraczanie na heksy z nimi, 
zachowując ograniczenia z 8.9. 
 

9.4 Ograniczenia odwrotu 
Jednostka może się wycofywać tylko poprzez 
heksy, przez które może się poruszać w trakcie 
wykonywania ruchu. Jednostki, które nie mogą się 
wycofać, ponoszą stratę jednego poziomu wartości 
bojowej za każdy heks, przez który nie mogą się 
wycofać. Gracz sam wybiera, które jednostki w 
wycofującym się stosie ponoszą straty.  
 

9.5 Negowanie pierwszego odwrotu 
Jednostki broniące się w wiosce lub w mieście 
mogą zignorować jeden heks odwrotu.  
9.5.1 Wpływ tylko na obronę 
Atakujący, który otrzymał wynik AR (odwrót 
atakującego), a który znajdował się w wiosce lub w 
mieście, nie może skorzystać z zasady 9.5. 
Dotyczy ona tylko Obrońcy.  
 

10.0 Pościg po walce 
Za każdym razem, kiedy rezultat walki zmusza 
Obrońcę do odwrotu z heksu, atakujące jednostki 
mogą zająć opuszczony heks. Pościg jest 
opcjonalny; Atakujący może wykonać go 
wszystkimi, wybranymi lub żadnymi jednostkami. 
Heks, który na początku walki zajmował Obrońca, 
musi być pierwszym heksem zajętym w trakcie 
pościgu. Jednostki wykonujące pościg nie wydają 
PR oraz ignorują wrogie SK. 
 

10.1 Broniące się jednostki 
Jednostki Obrońcy nie mogą wykonywać pościgu, 
bez względu na wynik walki.  
 

10.2 Sztaby 
Sztaby mogą uczestniczyć w pościgu razem z 
jednostkami, z którymi tworzyły stosy. 
 

10.3 Jednostki zmechanizowane 
Kiedy obrońca wykonuje odwrót, jednostki 
zmechanizowane (czyli te, których wskaźnik ruchu 
zaznaczony jest na żółto) mogą wykonać pościg o 
dwa heksy. Jednostki zmechanizowane wykonujące 
pościg mogą wejść na różne heksy, zachowując 
standardowe ograniczenia (wyjątek: 11.3.3).  
10.3.1 Jednostki zmechanizowane i teren 
Jednostka zmechanizowana, która przekracza 
małą rzekę przez krawędź bez mostu albo wchodzi 
wioski lub miasta w trakcie zajmowania pierwszego 

heksu pościgu, musi się zatrzymać i nie może 
wejść na drugi heks. 
 

10.4 Jednostki nie zmechanizowane 
Jednostki niezmechanizowane mogą wykonać 
pościg tylko o jeden heks. 
 

10.5 Ograniczenia pościgu 
Jednostka nie może wykonać pościgu na heks, na 
który nie mogłaby wejść w trakcie normalnego 
ruchu. 
10.5.1 Duże rzeki 
Nie można wykonać pościgu na drugi brzeg dużej 
rzeki przez heks nie zawierający mostu.  
 

11.0 Zaopatrzenie i izolacja 
Podczas Fazy Zaopatrzenia obaj gracze 
sprawdzają, czy ich jednostki posiadają linie 
zaopatrzenia. Jeśli jednostka nie posiada linii 
zaopatrzenia, wówczas przykrywana jest żetonem 
Braku Zaopatrzenia. Jeśli w kolejnej Fazie 
Zaopatrzenia jest w stanie wyznaczyć taką linę, 
wówczas żeton Braku Zaopatrzenia jest usuwany. 
Jeśli jednostka nadal nie jest w stanie wyznaczyć 
linii zaopatrzenia, wówczas żeton obracany jest na 
stronę Izolacji. Jeśli w kolejnych etapach jednostka 
nadal nie posiada zaopatrzenia, wówczas nie 
ponosi już żadnych dodatkowych konsekwencji.    
 
11.1 Wyznaczanie linii zaopatrzenia 
Linią zaopatrzenia jest trasa heksów wolnych od 
wrogich jednostek oraz ich SK, przeprowadzona 
pomiędzy jednostką oraz źródłem zaopatrzenia. 
Linia taka może być dowolnej długości, pod 
warunkiem, że przebiega przez heksy z terenem 
czystym, autostradami, drogami, torami kolejowymi 
oraz zawierającymi sojusznicze jednostki. 
11.1.1 Ograniczenia zaopatrzenia 
Linia zaopatrzenia nie może przebiegać przez duże 
rzeki (wyłącznie przez mosty na nich), heksy z 
terenem niedostępnym, heksy pokryte wodą 
(chyba, że znajduje się tam most). Linia nie może 
przebiegać przez heksy zawierające wrogie 
jednostki oraz ich SK.  
Należy pamiętać, że w przypadku wyznaczania linii 
zaopatrzenia, sojusznicze jednostki negują wrogie 
SK na własnych heksach. 
Jeśli po sprawdzeniu wszystkich możliwości okaże 
się, że nie można doprowadzić linii zaopatrzenia do 
jednostki, wówczas jednostka taka przykrywana 
jest żetonem Braku Zaopatrzenia.  
11.1.2 Czas zaopatrzenia 
Po udanym wyznaczeniu linii zaopatrzenia, 
jednostka jest zaopatrzona aż do następnej Fazy 
Zaopatrzenia. Jednostka, która nie potrafiła jej 
wyznaczyć, jest pozbawiona zaopatrzenia aż do 
kolejnej Fazy Zaopatrzenia, w której znowu może 
podjąć próbę wyznaczenia linii zaopatrzenia.  
11.2 Źródła zaopatrzenia 



11.2.1 Sowieckie źródła zaopatrzenia 
Gracz sowiecki wyznacza trasę zaopatrzenia z 
któregokolwiek z sowieckich źródeł zaopatrzenia 
zaznaczonych na krawędzi mapy (czerwonych i 
białych). Wyjątek: Pierwsza Armia Wojska 
Polskiego, patrz 11.2.2. 
11.2.2 Pierwsza Armia Wojska Polskiego 
Pierwsza Armia Wojska Polskiego wyznacza trasę 
zaopatrzenia ze źródła zaopatrzenia polskiej armii 
na krawędzi mapy (brązowy/czerwony symbol na 
heksie 48.15).  
11.2.3 Niemieckie źródła zaopatrzenia 
Gracz niemiecki wyznacza trasę zaopatrzenia z 
któregokolwiek z niemieckich źródeł zaopatrzenia 
na krawędzi mapy (czarne/białe). Wyjątek: 10 
Dywizja Pancerna SS oraz Korpus Tettau, patrz 
11.2.4. 
11.2.4 Baza zaopatrzenia w Kolberg 
Jednostki 10 Dywizji Pancernej SS oraz Korpusu 
Tettau muszą wyznaczyć trasę zaopatrzenia ze 
źródła zaopatrzenia w bazy w Kolberg 
(niebieski/biały symbol na heksie 44.30).  
11.2.5 Twierdze (Festung) 
Niemieckie Festung są źródłami zaopatrzenia dla 
niemieckich jednostek, które w nich stacjonują 
(patrz 12.3) 
 
Uwaga historyczna: ta różnorodność baz 
zaopatrzenia oddaje różne bazy zaopatrzenia dla 
różnych zgrupowań, co będzie miało także wpływ 
na ich potencjalne szlaki odwrotu.  
 

11.3 Wpływ zaopatrzenia 
11.3.1 Brak zaopatrzenia 
Jednostki nie posiadające zaopatrzenia mają swoją 
siłę ataku i obrony zmniejszoną o połowę. Ich 
możliwość ruchu nie podlega redukcji. Sztab 
zaznaczony żetonem Braku Zaopatrzenia podlega 
relokacji pod koniec Fazy Zaopatrzenia (patrz 
12.2.2).  
11.3.2 Izolacja 
Jednostki oznaczone żetonem izolacji mają swoją 
siłę ataku i obrony oraz ilość punktów ruchu 
zmniejszone o połowę. Jeśli sztab nie posiada 
zaopatrzenia, to wszystkie podległe mu jednostki 
także są pozbawione zaopatrzenia. Jeśli 
pozbawiony zaopatrzenia sztab jest izolowany, 
wówczas wszystkie podległe mu jednostki także są 
izolowane.  
11.3.3 Jednostki zmechanizowane i brak 
zaopatrzenia 
Jednostki zmechanizowane oznaczone jako 
pozbawione zaopatrzenia/izolowane mogą 
wykonywać pościg na maksymalny dystans 
jednego heksa.  
11.4 Zaopatrzenie w pierwszym etapie 
Na początku gry wszystkie jednostki są 
zaopatrzone.  
 

12.0 Zasady specjalne 

12.1 Zasady specjalne dotyczące 
pierwszego etapu 
Punkt dowodzenia zaznaczony na torze etapów w 
pierwszym etapie oznacza, że gracz sowiecki może 
wylosować tylko jeden żeton dowodzenia w tym 
etapie. Gwiazdka (*)  oznacza, że gracz sowiecki 
może aktywować wszystkie sowieckie armie, które 
zostaną zaatakowane (w normalny sposób lub 
poprzez nawałę artyleryjską) w etapie pierwszym 
po tym, jak aktualna niemiecka aktywacja 
dobiegnie końca. Każda sowiecka armia może być 
aktywowana tylko raz poprzez proces reakcji lub 
poprzez żeton dowodzenia.  
Jeśli Niemcy zaatakują sowiecką jednostkę, której 
sztabu nie ma na planszy, sztab ten (oraz jego 
żeton dowodzenia) są wprowadzane do gry w 
najbliższej Fazie Posiłków.  
Przykład: Jeśli 3 Dywizja Pancerna SS zaatakuje 
jednostki 61 Armii oraz 2 Gwardyjskiej Armii 
Pancernej, wówczas gracz sowiecki, po 
zakończeniu aktywacji 3 Dywizji SS, może 
aktywować każdą z tych armii w normalny sposób. 
Zaczynamy od formacji, która została zaatakowana 
jako pierwsza. Następnie losujemy żeton 
aktywacyjny. W podanym tu przykładzie, żetony 
aktywacyjne 61 Armii oraz 2 Armii są po 
wylosowaniu odkładane na bok i nie 
wykorzystywane w tym etapie. 
Uwaga odnośnie gry: wszystkie jednostki 
zaczynają grę będąc dowodzone. Wszystkie 
jednostki zaczynają grę będąc zaopatrzone. W 
pierwszym etapie gracz sowiecki nie może 
wykonywać ruchu strategicznego.  
Uwaga odnośnie gry: gracz niemiecki powinien 
rozważyć plusy oraz minusy atakowania więcej niż 
jednej sowieckiej armii w pierwszym etapie. Nasze 
rozgrywki pokazały, że skala niemieckiego ataku 
ma znaczący wpływ na przebieg całej gry.  
 
12.2 Sztaby 
12.2.1 Straty  
Sztab nigdy nie ponosi strat i nie może być 
wyeliminowany, czy to poprzez rozjechanie, czy też 
w wyniku walki. Jednakże, sztab podlega relokacji 
jeśli wszystkie jednostki znajdujące się z nim na 
heksie są wyeliminowane, czy to w wyniku walki, 
rozjechania, lub też w wyniku niemożności 
wykonania odwrotu.  
12.2.2 Relokacja 
Sztab jest zdejmowany ze swojego heksu i 
umieszczany ponownie na planszy. Relokacja 
odbywa się wedle następujących warunków: 
1. Co najmniej pięć heksów od pola, na którym 
sztab się znajdował. 
2. Najbliżej źródła zaopatrzenia. 
3. Nie we wrogiej SK. 
4. Z możliwością wyznaczenia linii zaopatrzenia w 
swojej Fazie Zaopatrzenia. 



Sztab przykryty żetonem Braku Zaopatrzenia po 
zakończeniu Fazy Zaopatrzenia podlega relokacji. 
Jeśli nie może spełnić warunków relokacji, jest 
usuwany z planszy i wchodzi w kolejnym etapie w 
ramach posiłków ze swojego źródła zaopatrzenia.  
12.2.3 Odwrót 
Sztab znajdujący się na stosie z jednostkami 
bojowymi musi się wycofać razem z nimi, jeśli 
zostaną zmuszone do odwrotu.  
12.2.4 Pościg 
Sztab znajdujący się na stosie z jednostkami 
bojowymi może wykonać pościg razem z nimi. Jeśli 
jest na stosie z jednostkami zmechanizowanymi, 
może wykonać pościg o dwa heksy.  
12.2.5 Usunięcie sztabu z gry 
Sztab (oraz jego żeton dowodzenia) jest usuwany z 
gry, jeśli wymaga tego wydarzenie losowe.  
12.2.6 Rozjeżdżanie samotnych sztabów 
Samotny sztab może być rozjechany przez wrogie 
jednostki w trakcie ruchu, odwrotu lub pościgu. 
Jednostka taka musi mieć dość punktów ruchu, aby 
wejść na heks, na którym znajduje się sztab. 
 

12.3 Twierdze 
Żetony garnizonów twierdz (Festung) nie mogą się 
poruszać, zawsze są traktowane jakby posiadały 
zaopatrzenie oraz ignorują rezultaty walki 
zmuszające je do odwrotu. Jednostki bojowe na 
heksach z nimi muszą wycofywać się normalnie. 
Twierdze dostarczają zaopatrzenie dla niemieckich 
jednostek bojowych znajdujących się pod ich 
żetonami. Jednostki bojowe, które znajdują się w 
stosie nad żetonem twierdzy, nie otrzymują od niej 
zaopatrzenia.  
 

12.4 Volksturm 
W grze występują cztery jednostki oznaczone jako 
Volksturm. Jeśli ulegną zniszczeniu to nie są 
usuwane trwale z gry, ale umieszczane w Strefie 
Deutscher Volksturm. Podczas Segmentu 
Rozstawienia Volksturmu, gracz niemiecki może 
rozstawić je dowolnie w jakimkolwiek niemieckim 
miasteczku lub wiosce znajdującym się co najmniej 
pięć heksów od jakiejkolwiek jednostki sowieckiej. 
Nie mogą być umieszczane poza liniami wojsk 
sowieckich ani na heksach z innymi jednostkami 
niemieckimi.  
 

12.5 Sowiecki 2 Gwardyjski Korpus 
Kawalerii 
Sowiecki 2 Gwardyjski Korpus Kawalerii (3, 4 i 17 
Dywizje Kawalerii) mogą być dowodzone tylko jeśli 
zostanie użyty żeton 1 Frontu Białoruskiego (patrz 
3.1.4).  
Kiedy żeton 1 Frontu Białoruskiego zostanie 
wylosowany, gracz sowiecki może aktywować 
jedną wybraną przez siebie armię (wyjątek: patrz 
3.1.3) ORAZ 2 Gwardyjski Korpus Kawalerii. Aby to 
było możliwe, 2 Gwardyjski Korpus Kawalerii musi 

najpierw wejść do gry, po wprowadzeniu korpusu 
Tettau albo poprzez losowe wydarzenie.  
  

12.6 Raport Żukowa 
Gracz sowiecki może wycofać jeden z sowieckich 
żetonów dowodzenia podczas Fazy Dowodzenia, 
po czym położyć go obok w trakcie etapów 8 oraz 
9. Wycofany żeton dowodzenia nie jest ujawniany 
niemieckiemu graczowi. Żeton powraca do gry w 
ostatniej fazie danego etapu. Jeśli gracz sobie tego 
życzy, wówczas może wycofać ten sam żeton na 
oba etapy. Za każdy etap, w którym gracz sowiecki 
korzysta z tej opcji, traci on 1 punkt zwycięstwa pod 
koniec gry. Żeton Żukowa (-1 VP/-2 VP) jest 
załączony do gry, aby przypominać o tym fakcie.  
 
Uwaga odnośnie gry: Ta zasada pozwala 
graczowi sowieckiemu na uzyskanie większej 
kontroli na swoimi siłami, ale zmusza także do 
zdobycia większej ilości punktów zwycięstwa.  
 

13.0 Jednostki lotnicze 
Gracz niemiecki posiada cztery, zaś gracz sowiecki 
dwie jednostki lotnicze. Jednakże każdy z graczy 
może użyć maksymalnie czterech punktów 
lotniczych na etap. Wszystkie jednostki lotnicze 
posiadają dwa wskaźniki, +2 na przedniej stronie 
żetonu (pełna siła ataku) oraz +1 z tyłu (normalna 
siła ataku).  
 
Uwaga odnośnie gry: Może się wydawać, że 
Niemcy posiadają za dużo jednostek lotniczych, jak 
na ten etap wojny; jednak prawda jest taka, że 
niemieckie jednostki operowały tutaj z lotnisk 
położonych tuż koło linii frontu, podczas gdy 
sowieckie lotnictwo wciąż miało swoje bazy niemal 
300 mil dalej, w rejonie Wisły i było w trakcie 
przebazowania.  
 

13.1 Ataki lotnicze 
W trakcie Segmentu Walki, atakujący gracz może 
wesprzeć swoją walkę poprzez umieszczenie 
żetonu lotnictwa na zaatakowanych oddziałach. 
Gracz może wybrać, czy chce skorzystać z siły 
pełnej (+2) czy normalnej (+1). Wskaźnik ten 
oznacza przesunięcie w tabeli walki o jedną lub o 
dwie kolumny w prawo. Maksymalnie dwie 
jednostki lotnicze mogą być użyte w jednym ataku.  
13.1.1 Normalny i pełen atak 
Jednostka lotnicza, która korzystała z pełnego 
ataku, umieszczana jest w Strefie Uziemionych 
Jednostek Lotniczych. Jednostka lotnicza, która 
korzystała z pełnego ataku, umieszczana jest w 
Strefie Uzupełnień Jednostek Lotniczych.  
 
13.2 Uziemione jednostki lotnicze 
Jednostki lotnicze mogą być uziemione wskutek 
wydarzeń losowych lub wskutek skorzystania przez 
gracza z pełnego ataku.  



13.2.1 Procedura 
Jednostka lotnicza, która została uziemiona, 
umieszczana jest w Strefie Uziemionych Jednostek 
Lotniczych. W następnym Segment uzupełnień 
jednostek lotniczych przemieszczana jest ona do 
obszaru Sekcji Uzupełnień Jednostek Lotniczych.                                                
13.2.2 Powrót do gry 
Jednostki lotnicze znajdujące się w Sekcji 
Uzupełnień Jednostek Lotniczych powracają do 
obszarów swoich sił powietrznych w kolejnym 
Segmencie uzupełnień jednostek lotniczych.                                                                                                           
 

14.0 Jak wygrać?  

14.1 Punkty zwycięstwa (PZ) 
Na początku gry gracz niemiecki kontroluje 
wszystkie punkty zwycięstwa (patrz 14.3.1).  
Jeśli sowiecka jednostka bojowa (nie sztab) 
wchodzi na pole oznaczone jako punkt zwycięstwa, 
wówczas sowiecki gracz zdobywa odpowiednią 
ilość PZ, umieszczoną na odpowiedniej stronie 
żetonu, odpowiadającej momentowi, w którym do 
zdobycia PZ doszło. Po zakończeniu gry, gracz 
sowiecki oblicza posiadane PZ i odejmuje od nich 
PZ gracza niemieckiego (patrz Zasady Opcjonalne 
16.2 i 16.4), by uzyskać ostateczny wynik. 
Następnie należy porównać ten wynik z Warunkami 
Zwycięstwa (patrz 14.3). 
14.1.1 Ograniczenia PZ 
Aby kontrolować dany PZ, jednostka bojowa musi 
spełniać następujące kryteria: 
Posiadać SK 
Mieć siłę obrony 1 lub więcej 
Przyjmuje się, że heks jest kontrolowany przez 
stronę, której jednostka znajdowała się na nim jako 
ostatnia. Sztaby nie mają wpływu na kontrolę PZ. 
14.1.2 Arnswalde i Bahn 
Miasta Arnswalde oraz Bahn otrzymały status 
twierdz krótko po przybyciu Sowietów. Szybko 
zostały otoczone, wiążąc znaczne siły sowieckie. 
Jeśli gracz niemiecki w jakimkolwiek momencie 
zdoła doprowadzić linie zaopatrzenia do tych miast, 
należy obrócić żetony PZ na stronę z ich niższą 
wartością. Oddaje to sytuację, w której Niemcom 
udało się ewakuować z miast uchodźców, co było 
jednym z celów operacji.  
 

14.2 Automatyczne zwycięstwo 
Aby odnieść automatyczne zwycięstwo, jednostki 
wykonujące określone w nim akcje muszą być 
zaopatrzone i nie mogą być izolowane. Jeśli do 
tego nie dojdzie, wówczas należy określić 
zwycięstwo wedle jego warunków z 14.3 
14.2.1 Niemieckie zwycięstwo automatyczne 
Jeśli gracz niemiecki przesunie trzy bojowe 
jednostki poprzez linię zaopatrzenia Landsberg 
(15.01 (D) do 35.01 (E) w trakcie etapów 1, 2 lub 3, 
wówczas gra automatycznie kończy się niemieckim 
zwycięstwem. SK nie mają tu znaczenia, jednostki 
muszą opuścić planszę. Wszystkie trzy jednostki 

muszą być z 3 Korpusu SS (nie mogą to być 
niezależne jednostki) i muszą być 
zmechanizowane. Koszt wyjścia w PR jest taki sam 
jak koszt wejścia na heks, na którym jednostka 
stała przed opuszczeniem planszy. Jednostki mogą 
korzystać z dróg, ale nie mogą skorzystać z ruchu 
strategicznego, by opuścić planszę.  
Dodatkowo, zanim do tego dojdzie, Niemcy muszą 
także doprowadzić do przerwania oblężenia 
Arnswalde, tworząc linię zaopatrzenia prowadzącą 
do tego miasta (patrz 14.1.2).  
 
Uwaga historyczna: Linia zaopatrzeniowa do 
Landsberg była kluczowa dla sowieckiego 
oblężenia Kustrin. Był to jeden z głównych celów 
operacji Sonnenwende. Tak znaczące naruszenie 
sowieckich linii zaopatrzenia mogło doprowadzić do 
poważnego opóźnienia w marszu na Berlin.  
 
14.2.2 Sowieckie zwycięstwo automatyczne 
Jeśli gracz sowiecki opanuje jakikolwiek PZ w 
Stettin (03.18, 04.18, 04.19, 05.18) jednostką 
bojową, która posiada zaopatrzenie, gra kończy się 
automatycznym zwycięstwem Sowietów.  
 
Uwaga historyczna: zdobycie przez Sowietów w 
pełni funkcjonującego przyczółka na zachodnim 
brzegu Odry byłoby dla Niemców katastrofą.  
 
14.3 Skala zwycięstwa 
Skala zwycięstwa określana jest poprzez ilość PZ 
posiadanych przez Sowietów po zakończeniu gry. 
 
 

Poziom zwycięstwa PZ 
Sowiecki triumf 17+ 
Wielkie zwycięstwo Sowietów 14-16 
Duże zwycięstwo Sowietów 7-13 
Małe zwycięstwo Sowietów 5-6 
Remis 2-4 
Propagandowy sukces 
Niemców 

1 lub mniej 

 
 
14.3.1 Punkty zwycięstwa: 
Kontrolowanie poniższych miast przynosi punkty 
zwycięstwa (ich liczba zależy od momentu 
opanowania danego heksu): 
Greifenhagen (03.11); Bahn* (07.05) - 3*/1* PZ; 
Altdamm (07.16); Gollnow (12.23); Pyritz (13.07) – 
2/1 PZ; Stargard (17.14) – 3/1 PZ; Naugard (19.27) 
– 2/1 PZ; Daber (24.24) – 2/1 PZ; Arnswalde* 
(26.08) – 5*/1* PZ; Labes (32.26) – 2/1 PZ ; 
Schievelbein (36.30); Dramburg (37.21) – 2/1 PZ; 
Falkenburg (42.22); Bad Polzin (44.30);. (Dla PZ 
oznaczonych * patrz 12.1.2) 
14.3.2 Inne Sowieckie PZ 
Gracz sowiecki otrzymuje 1 PZ za każdą jednostkę 
pozostającą na planszy po tym jak została 



wylosowana “Obrona Rzeszy”. Dotyczy to 
następujących jednostek: 10 SS, 4 SS, 233 DP, 
oraz dywizji Fuhrer Begleit i Fuhrer Grenadier. Nie 
korzysta się z tej opcji, jeśli jednostki te opuściły 
planszę w ramach 14.2.1 lub jeśli zostały 
zniszczone.  

 
15.0 Rozstawienie początkowe  
Gracze rozmieszczają swoje siły (niemieckie i 
sowieckie) zgodnie z podaną poniżej rozpiską.  
Posiłki umieszczane są na torze etapów, jednostki 
lotnicze w ich strefach, zaś żeton etapów na polu 1.  
Wszystkie jednostki zaczynają grę z pełną siłą, 
dowodzone, zaopatrzone i spełniając limity stosów.   
  

15.1 Niemcy: 
Sztab Stell II (04.18), Pommern VLKSTM (01.06), 
Klein/Den (03.07), II/26FJ/Den (08.08), 
PzJG54/9FJ, PzJG53/9FJ, PzJG51/9FJ, 9J/9FJ, 
9P/9FJ, FJzbV//9FJ (04.11 lub sąsiedni heks), 
I/26FJ/9FJ (04.14), Engel/Den (06.07), Festung 
Bahn, KG Schmeling (07.05), 6J/104PJ (10.08), 
EaU Stettin, Pyritz II VLKSTM (13.07), Rein/Den 
(14.09), Hessen I VLKSTM (12.09), Hessen II 
VLKSTM (12.08) 
Sztab 39 Pz (10.13), 44Pz/233, 142/233, 139/233, 
144P/233, 144J/233 (16.17 lub sąsiedni heks), 
44A/233 (17.15), 22/10SS  (10.16), Lang/10SS, 
10A/10SS (13.16), 21/10SS (12.16), 10P/10SS, 
10J/10SS (11.16), StuG/10SS (14.15), 4Pz/4SS 
(11.13), 8/4SS (12.14), 4A/4SS (12.15), 7/4SS 
(10.12), 69/28SS (17.11), 70/28SS (20.12), 
28J/28SS (18.12), 28P/28SS (20.11) 
Sztab 3SS Pz  (27.15), Oehms/27SS, 27J/27SS 
(22.13), Rehman/27SS, 27P/27SS (23.12), 503SS 
(25.16), Festung Arnswalde, Voigt (26.08), 
HvS/11SS, (25.12), 23/11SS, 11A/11SS (24.12) 
24/11SS, Schulz-Streek (26.12), 102Pz/FB (30.19), 
673J/FB (29.18), 120P/FB (32.16), 100/FB (30.15), 
Klotz/23SS (23.19), 49/23SS (25.18), 23J/23SS 
(24.19), Sülberg  (29.11), Schäfer (30.13) 
Sztab Munzel (16.15), 911/FG (29.22), 101Pz/FG 
(41.18), 124P/FG (29.23), 99/FG (42.16), 951P 
(16.13), 100 (15.13), 4J/104PJ (14.16), 2J/104PJ 
(17.14), 3J/104PJ (18.15), 1A/104PJ (19.15), 5Jäg 
(14.13), 281P/281, 368/281, 322/281, 418/281 
(36.21 lub sąsiedni heks) 
Sztab 10SS (39.21), Kausch (40.21), Scha/z402 
(38.15), Kohl/z402 (32.14), Mens/z402 (40.15), 
Hard/z402 (34.14), 56J/5J (48.24), 75J/5J (47.22), 
5P/5J (48.23), FHJ3/LEH (46.18), FHJ1/LEH 
(44.18), FHJ4/LEH (47.18), FHJ2/LEH (42.17) 
Korpus Tettau: Patrz wydarzenia losowe 19.1.5 
Jednostki lotnicze: 1 JG, Rudel (Luftflotte 6), 2 
JG, 3 JG (Uziemiona) 
 
15.2 Sowieci: 
Sztab 2 GT A (16.05), 19M/1M (11.06), 35M/1M 
(06.05), 37M/1M (02.05), 219T/1M (08.05), 6GT 

(13.03), 79GT (19.08), 18 ENG (12.02), 33GR/9GT, 
65GT/9GT (13.05), 47GT/9GT, 50GT/9GT (14.07), 
48GT/12GT (14.11), 66GT/12GT (17.08), 
49GT/12GT (16.09), 34GR/12GT (15.11)  
Sztab 61 A (29.06), 85T (26.09), 38 ENG (25.02), 
212/80 (24.10), 356/80 (27.08), 75G/9G, 152 
(21.09), 415/9G (30.12), 12G/9G (33.12), 23/89 
(28.10), 311/89 (23.08), 397/89 (40.13), 11 GdT 
(30.09)                                                                    
Sztab Konstantinov, 14GC/7GC, 15GC/7GC, 
16GC/7GC (31.10 lub sąsiedni heks) 119UR/7GC 
(26.07) 
47 A HQ (38.06), 143/129 (23.01), 60/125 (35.03), 
185/77 (13.04), 76/125 (38.13),  
(Polacy): 4/1 (45.14), 2/1 (44.16), 1C/1 (45.17), 6/1 
(47.17), 1T/1 (45.15)  
2 Gwardyjski Korpus Kawalerii: Patrz 
wydarzenia losowe 19.1.5 
Jednostki lotnicze: 6 GA (Air Army 16) 
 

15.3 Posiłki: 
Etap 1 
Niemcy: Żeton dowodzenia 11Pz AOK, 1/1Mar 
(A) 
Sowieci: Żeton dowodzenia 47 A, 88GT (D), 
132/129 (D), 364/7, 265/7, 207/79, 115UR (F), 
Sztab 1 A, 1/1 (G)  
Etap 2 
Niemcy: 234P/163, 310/163, 307/163, 324/163, 
234J/163 (Wyładowana z pociągów na heksie 
37.21) 
Sowieci: Żeton dowodzenia 1 A, Żeton 
dowodzenia 3 Sh A, 146/7 (E), Sztab 3 Sh A, 
260/129 (F), 3/1, 1 Eng/1, 2 Eng/1 (G), 
Etap 3                                                        
Sowieci: Żeton dowodzenia 1 BRF, 328/77 (D), 
8MR/9T, 95T/9T, 23T/9T, 108T/9T, 36GT/9T, 2AES 
(E), 25 Eng, 150/79, 171/79, 33/12G, 52G/12G, 
23G/12G (F), 4T (G) 
Etap 4 
Niemcy:  Żeton dowodzenia 3Pz AOK 
Sowieci: 9 GA (Lotnictwo), 234/77 (C) 
Etap 6 
Sowieci: 175/125, 18 ENG, 70GT (C) 
Etap 7 
Sowieci: Żeton dowodzenia 1 GT A, Sztab 1 GT 
A, 64GT, 19, 17ENG, 40GT/11GT, 44GT/11GT, 
45GT/11GT, 27GR/11GT, 19GM/8G, 20GM/8GM, 
21GM/8GM,1GT/8GM, 8GMC/8GM, 48GT (D) 
Etap 8 
Niemcy: 2/1Mar, 1P/1Mar, 4/1Mar, 210 (B) 
 

16.0 Zasady opcjonalne 
Gracze mogą wprowadzić poniższe zasady, aby 
urozmaicić kolejne rozgrywki i sprawić, aby różniły 
się one od siebie. 
 

16.1 Rozkazy STAWKi 
Gracz sowiecki może w etapach 2 i 3, podczas 



fazy dowodzenia, wycofać z gry jeden żeton 
dowodzenia, po czym umieścić go obok gry. 
Wycofany żeton nie jest ujawniany graczowi 
niemieckiemu. Żeton dowodzenia wraca do gry w 
kolejnym etapie. Jeśli gracz chce, może usunąć 
dany żeton na na dwa etapy. Każda taka akcja 
oznacza utratę 1 PZ przez Sowietów. Żeton Stawki 
został dołączony do gry, by pomóc w korzystaniu z 
tej opcji.  
Uwaga odnośnie gry: Ta zasada w oczywisty 
sposób łączy się z Raportem Żukowa (12.6) ale 
tutaj daje graczowi sowieckiemu większą swobodę 
w odpowiadaniu na niemiecki atak. Gracze mogą 
skorzystać z obu tych zasad. 
 

16.2 Niemieckie zwycięstwo 
automatyczne 
Przed rozpoczęciem rozgrywki gracze mogą 
zadecydować o skorzystaniu z tej zasady zamiast 
z 12.2. 
Jeśli tak będzie, to osiągnięcie przez gracza 
niemieckiego warunków automatycznego 
zwycięstwa z 12.2 nie kończy gry, ale sprawia, że 
gracz niemiecki zdobywa 3 punkty zwycięstwa, 
które odejmowane są od sumy sowieckich PZ po 
zakończeniu gry. 
Uwaga odnośnie gry: to gwarantuje pełną, 10 
etapową rozgrywkę i pozwala w pełni sprawdzić, 
jak skuteczna była sowiecka kontrofensywa, bez 
względu na skalę niemieckiego powodzenia.  
 
16.3 Sowiecka 234 dywizja piechoty    
Sowiecka dywizja piechoty 234/77 początkowo 
podległa 47 Armii, później przeszła pod rozkazy 61 
Armii (około 1 Marca, w 8 etapie gry). Jeśli 
graczom zależy na dokładności historycznej, mogą 
zamienić jej żeton na żeton 234/80, z zachowaniem 
jej pełnego statusu, strat itd. Jeśli 234 została 
wyeliminowana, wówczas do zmiany nie dochodzi.  
 

16.4 Opóźnienie wycofania 39 Korpusu 
Pancernego 
Na początku etapu 5 gracz sowiecki sowiecki 
otrzymuje 1/2 PZ, jeśli nie doszło do wycofania 39 
Korpusu Pancernego (oraz dywizji FG i FB) za 
sprawą losowego wydarzenia. W każdym kolejnym 
etapie gracz także otrzymuje 1/2 PZ, aż do 
momentu, w którym nastąpi wycofanie. Jeśli do 
wycofania nie dojdzie, to do końca gry gracz 
sowiecki zdobędzie w ten sposób 3 PZ. Przy 
niepełnej liczbie końcowej należy zaokrąglić ją w 
górę.  
Uwaga odnośnie gry: Czas wycofania 39 Korpusu 
Pancernego może być kluczowy dla działań 
Sowietów. Każdy etap jego obecności ma bardzo 
duży wpływ na grę. Ta zasada sprawia, że gracz 
niemiecki będzie musiał włożyć więcej wysiłku w 
powstrzymywanie sowieckich przełamań, by 
doprowadzić do wyniku gry innego niż sowieckie 

zwycięstwo oraz do maksimum wykorzystać 
możliwości 39 Korpusu Pancernego. Do gry 
dołączono dodatkowe znaczniki PZ, aby o tym 
pamiętać.  
 

17.0 Uwagi autora 
Tworzenie gry 
Koncepcja tej gry powstała, kiedy czytałem o 
działaniach 11 Dywizji SS “Nordland” w 1944 i 
1945. Przez przypadek trafiłem na wzmianki o 
operacji Sonnenwende i pomyślałem, że jest to 
materiał na niewielką grę. Ale jak to mam często w 
zwyczaju, z niewielkiego projektu narodziło się coś, 
co objęło całą kampanię na Pomorzu wschodnim. 
Muszę przyznać, że zacząłem się zastanawiać nad 
włączeniem nawet walk o wzgórza Seelowskie. Na 
szczęście zatrzymałem się w odpowiednim 
momencie.  
Zacznę od tego, co pisałem wcześniej w mojej grze 
o Narwie: “Pewne rzeczy należy wyjaśnić na 
początku, by nie powodować niepotrzebnych 
dyskusji później: początkowe rozstawienie nie jest 
w 100% historycznie dokładne”. 
Starałem się ustalić pozycje wyjściowe obu stron 
najlepiej, jak tylko się da. Sowieckie OdB było łatwe 
do ustalenia, zaś co do niemieckiego, to znalazłem 
je w War Journal. Ale duża ilość grup bojowych, 
samodzielnych jednostek, Volksturmu itd, sprawiła, 
że określenie siły jednostek było kłopotliwe. Nawet 
jeśli Sowieci mieli na starcie przewagę 3:1 w 
ludziach i 5:1 w czołgach, niemieckie morale 
czyniło jednostki silniejszymi niż by się mogło 
wydawać. Jako że większość niemieckich 
jednostek dotarła w rejon walk w okolicach 14-15 
lutego, początkowe rozstawienie sił obejmuje tylko 
ich część.  
Czterech muszkieterów, wymienionych poniżej w 
nie do końca właściwej kolejności, pomogło mi 
bardzo w doprowadzeniu tego projektu do końca.  
Jan Larsson zawsze oferował pomoc przy 
testowaniu moich projektów, niejednokrotnie 
odnajdując w nich jakieś błędy i nieścisłości. 
Ola Palmquist cały czas ponaglał mnie do pracy, 
skłaniając do ukończenia jej. Jest wspaniałym, 
bardzo agresywnym graczem, zawsze znajdującym 
jakieś pominięte przez nas luki, a także pisze 
świetne relacje z rozgrywek.  
David Larsen dostarczył mi wiele cennych analiz 
oraz uwag w trakcie tworzenia gry i jej testowania. 
To facet, któremu ufam, jeśli chodzi o upewnienie 
się, że zasady są czytelne.  
I wreszcie, Paul Shackleton, który niesie wysoko 
nasz sztandar jako wspaniały wydawca gier; jego 
sugestie, zawsze szanujące moją pracę, pozwalają 
uczynić gry bliższymi historii oraz ciekawszymi. 
Panowie, to był zaszczyt. Mam nadzieję, że będę 
miał jeszcze szczęście pracować z wami ponownie.  
 
Stefan Ekström 
 



Twórca gry: Stefan Ekström 
Wydawca: Paul Shackleton 
Testowanie: Michael Hopkins, David Larsen, Jan 
Larsson, Roger Miller, Christian Nilsson, Ola 
Palmquist, Paul Shackleton 
Tłumaczenie na język polski: Krzysztof Wojdyło 
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19.0 Wydarzenia losowe 
W fazie losowych wydarzeń jeden z graczy rzuca 1 
kością i sprawdza wynik w Tabeli Losowych 
Wydarzeń. Jeśli pierwsze z wydarzeń miało 
miejsce w poprzedniej turze, należy rozegrać 
drugie wydarzenie.  
 
19.1 Objaśnienie losowych wydarzeń 
19.1.1 Sowiecka (lub) niemiecka nawała 
Umożliwia graczowi niemieckiemu lub sowieckiemu 
przeprowadzanie nawał, zgodnie z procedurą 
(patrz 8.5).  

19.1.2 VOLKS.ART.KORPS 406 
Działa jak niemiecka nawała, z tą jednak różnicą, 
że jednostki będące celami muszą być na heksach 
sąsiadujących z oddziałami będącymi pod 
dowództwem Stel II.   
19.1.3 Obrona Rzeszy 
Po wylosowaniu tego wydarzenia, wszystkie 
jednostki 10 SS, 4 SS, 28 SS, Fuhrer Begleit, 
Fuhrer Grenadier i 233 Dywizji oraz sztab 39 
Korpusu Pancernego muszą opuścić mapę przez 
Stettin do końca następnego etapu. 
Należy usunąć z gry żeton dowodzenia 39 Korpusu 
Pancernego. Jego jednostki, a także FB oraz FG 
nie mogą już atakować. Zasięg dowodzenia sztabu 
Munzel jest redukowany z 8 do 6 (należy zastąpić 
jego żeton tym z mniejszym zasięgiem).  
Za każdym razem, kiedy gracz niemiecki losuje 
żeton dowodzenia, niezależnie od korpusu, może 
przeprowadzić ruch (także kolejowy, ale nie 
strategiczny) wszystkimi jednostkami 39 Korpusu 
Pancernego, dywizjami FB oraz FG. Niemiecki 
gracz ma dwa etapy na ich wycofanie (etap, w 
którym wylosowano wydarzenie oraz kolejny). Gdy 
jednostki te osiągają heks 07.18, wówczas są 
usuwane z mapy. Jeśli graczowi niemieckiemu nie 
uda się tego zrobić, pod koniec drugiego etapu 
wszystkie pozostające jednostki są zdejmowane z 
planszy. Gracz sowiecki otrzymuje 1 PZ za każdą z 
tych jednostek.  
Uwaga historyczna: oddziały te zostały wycofane 
na osobisty rozkaz Hitlera, jakakolwiek zwłoka 
spotkałaby się ze stanowczą i brutalną reakcją. 
19.1.4 Brak paliwa w 2 Gwardyjskiej Armii 
Pancernej                    
Wszystkie jednostki należące do 2 Gwardyjskiej 
Armii Pancernej nie mogą wykonywać ruchu 
strategicznego do następnego etapu. 
19.1.5 Odwrót Korpusu Tettau 
Jednostki BÄRW oraz ich sztab wchodzą do gry ze 
strefy H. Jednostki POM wchodzą do gry ze strefy 
I. 
Po wejściu do gry, gracz niemiecki rzuca kością 
osobno dla każdej jednostki (ale nie dla sztabu). 
1 = jednostka jest wyeliminowana 
2 – 4 = jednostka wchodzi do gry ze stratą 1 
poziomu wartości bojowej 
5 – 6 = jednostka wchodzi do gry z pełną siłą 
Wchodzące do gry jednostki należy traktować jak 
posiłki, (z tym, że nie mogą one wykonywać ruchu 
strategicznego), ze swoją własną fazą ruchu. 
Natychmiast potem jak one się poruszą, gracz 
sowiecki wprowadza do gry 2 Gwardyjski Korpus 
Kawalerii ze strefy wejściowej H i wykonuje nim 
normalny ruch (bez możliwości ruchu 
strategicznego). 
Po tych działaniach należy umieścić w kubku żeton 
dowodzenia Korpusu Tettau, może on służyć do 
normalnej aktywacji w tym i w kolejnych etapach.  
Uwaga historyczna: Korpus Tettau trzymał linie 
frontu na przeciwko sowieckiego 2 Frontu 



Białoruskiego w rejonie na wschód od mapy. 
Różnorodna wartość bojowa jego jednostek oraz 
losowy czas ich przybycia oddaje chaotyczny 
charakter odwrotu podczas załamania się frontu na 
Pomorzu.  
19.1.6 Skuteczność sowieckiej p-lot 
Niemiecka jednostka lotnicza Rudel jest usuwana z 
gry. 
19.1.7 Skuteczność niemieckiej p-lot 
Sowiecka jednostka lotnicza 6GA jest usuwana z 
gry.  
19.1.8 Wzmocniona sowiecka p-lot 
Niemiecka jednostka lotnicza 3JG jest usuwana z 
gry. 
19.1.9 Rana generała Wencka 
W tej turze gracz niemiecki może użyć tylko 
czterech żetonów dowodzenia. 
Uwaga historyczna: dowodzący całą operacją 
generał Wenck został ciężko ranny w wypadku 
samochodowym podczas powrotu z Berlina. 
Doprowadziło to do problemów z dowodzeniem i 
utraty impetu natarcia.  
19.1.10 Odwołanie misji lotniczych  
Każdy z graczy musi uziemić jedną jednostkę 
lotniczą ze swojej strefy jednostek lotniczych, a jeśli 
nie ma tam żadnych, to ze Strefy Uzupełnień 
Jednostek Lotniczych.  
19.1.11 Odzyskiwanie złomu 
Gracz niemiecki otrzymuje 1 punkt nie 
zmechanizowanych uzupełnień, do wykorzystania 
na mapie (nie dla jednostek zniszczonych lub 
wycofanych), tylko dla jednostek dowodzonych, 
zaopatrzonych i nie będących we wrogich SK.  
19.1.12 Niemieckie zaskoczenie 
Gracz niemiecki otrzymuje przesunięcie w tabeli 
walki +1 podczas pierwszego ataku 
przeprowadzonego przez 3 Korpus SS w trakcie 
pierwszego etapu gry.  
 
Uwaga historyczna: choć Sowieci byli świadomi 
niemieckich przygotowań, to dzienniki sowieckiej 2 
Gwardyjskiej Armii Pancernej dają jasno do 
zrozumienia, że kontratak 3 Korpusu Pancernego 
SS był dla niej zaskoczeniem.  
19.1.13 Cuda mechaników 
Obaj gracze otrzymują jedno uzupełnienie 
jednostek zmechanizowanych, do wykorzystania 
dla znajdujących się na mapie, zaopatrzonych oraz 
dowodzonych oddziałów nie będących we wrogich 
SK.  
Uwaga odnośnie gry: Cztery żetony pomocnicze 
zostały dołączone, aby zaznaczyć fakt danego 
wydarzenia na torze etapów. Są to: Skuteczność 
sowieckiej p-lot, Skuteczność niemieckiej p-lot, 
Odwrót Korpusu Tettau i Obrona Rzeszy.  
 
 
 
 
 

 
Tabela losowych wydarzeń 

 
Etap D6 Pierwsze wydarzenie Drugie wydarzenie 

1 
1-3 Niemiecka nawała 
4-5 Niemieckie zaskoczenie 
6 Odwołanie misji lotniczych 

2 

1 Brak paliwa 2 GAP 
2 Sowiecka nawała 

3-4 Niemiecka nawała 
5 Odwołanie misji lotniczych 
6 Skuteczność sowieckiej p-lot 

3 

1 Niemiecka nawała 
2-4 Rana generała Wencka 
5 Odwołanie misji lotniczych 
6 Sowiecka nawała 

4 1 Volks Art Korps 406 
2-6 Obrona Rzeszy 

5 

1 Volks Art Korps 406 

2 Obrona Rzeszy Skuteczność 
niemieckiej p-lot 

3 Obrona Rzeszy Odwołanie misji 
lotniczych 

4-5 Obrona Rzeszy Cuda mechaników 
6 Sowiecka nawała 

6 

1 Skuteczność 
niemieckiej p-lot 

Volks Art Korps 406 

2 Volks Art Korps 406 
3 Obrona Rzeszy Cuda mechaników 

4 Obrona Rzeszy Odwołanie misji 
lotniczych 

5 Sowiecka nawała 
6 Wzmocniona sowiecka p-lot 

7 

1-2 Odwrót korpusu Tettau 
3-4 Obrona Rzeszy Odwrót korpusu Tettau 
5 Odwrót korpusu Tettau 

6 Skuteczność sowieckiej 
p-lot 

Sowiecka nawała 

8 
1 Volks Art Korps 406 

2-5 Odwrót korpusu Tettau Sowiecka nawała 
6 Sowiecka nawała 

9 

1 Odzyskiwanie złomu 
2 Volks Art Korps 406 

3-4 Odwrót korpusu Tettau Sowiecka nawała 
5-6 Sowiecka nawała 

10 
1 Volks Art Corps 406 
2 Odwołanie misji lotniczych 

3-6 Sowiecka nawała 

 


