
   

 

 

 
 

BITEWNIK  

         Spis treści  

   
17.0 Scenariusze ........................................................ 2  21.0 Wskazówki i porady strategiczne ..................... 55 

18.0 Komentarze autora .......................................... 26  22.0 Mały słowniczek fiński .................................... 58 

19.0 Komentarze historyczne .................................. 44  23.0 Wybrane źródła wiedzy .................................... 59 

20.0 Zasady opcjonalne i dodatkowe ...................... 50  24.0 Jednostki i formacje ......................................... 60 

 

 

 
 

 

GMT Games, LLC • P.O. Box 1308, Hanford, CA 93232-1308 

www.GMTGames.com 

  

http://www.gmtgames.com/


2 Red Winter - bitewnik  

 

© 2012 GMT Games, LLC 

17.0 Scenariusze 

Red Winter zawiera wiele krótkich i średnich scenariuszy,  

a także dwie wersje pełnej 32-turowej kampanii. Krótkie 

scenariusze przedstawiają pomniejsze operacje i bitwy pod 

Tolvajärvi. Większość przedstawia działania historyczne, ale 

niektóre są hipotetyczne. Kilka z nich zostało 

zaprojektowanych z myślą o wprowadzeniu nowych graczy 

do zasad gry i można je rozegrać w około godzinę. 

Gracze powinni pamiętać, że w scenariuszach, które mają 

miejsce 11 lub 12 grudnia, obowiązują wszystkie standardowe 

zasady dotyczące fińskiego bonusu za morale, bonusu przy 

odbudowie jednostek oraz kary dla Sowietów przy odbudowie 

jednostek. Sowieci otrzymują bonus za morale i bonus do 

regeneracji w scenariuszach z 8 grudnia. 

Poniższe zasady mają zastosowanie do wszystkich 

scenariuszy, chyba że specjalne instrukcje scenariusza 

stanowią inaczej: 

1. Ważne: Żadna jednostka nie może rozpoczynać 

scenariusza ustawiona na zamarzniętym jeziorze. Jeśli 

opis scenariusza mówi: Nie dalej niż 4 heksy od 

Hirvasvaary, pomyśl: Na heksie Hirvasvaary albo w 

obrębie 4 heksów od Hirvasvaary, ale nie może to być 

heks zamarzniętego jeziora. 

2. Gdy są podane dwa lub więcej możliwych obszarów do 

rozstawienia początkowego jednostki lub grupy 

jednostek, wtedy mogą one być rozstawione na każdym 

z wymienionych obszarów; gracz nie musi wybierać 

jednego heksu dla wszystkich jednostek. 

3. Posiłki, punkty uzupełnień i dodatkowa amunicja 76mm 

stają się dostępne zgodnie z tym jak wskazano na torze 

kolejności tur. 

4. Wszystkie jednostki rozpoczynają z pełną sprawnością. 

5. Gracz fiński jako pierwszy ustawia swoje jednostki. 

6. Gracz sowiecki jako pierwszy rozpoczyna fazę – 

otrzymuje czerwony żeton Player One i kładzie 

czerwony żeton Soviet Turn na planszy kolejności tur na 

odpowiedniej turze, zgodnie ze scenariuszem. 

7. Żadna jednostka nie może rozpocząć scenariusza 

posiadając gotowe okopy, chociaż w trakcie gry mogą je 

budować, zgodnie z zasadami. 

8. Każda strona ma dostępne wszystkie swoje nieużywane 

znaczniki okopów. Znaczniki usunięte z mapy 

(dobrowolnie lub w sposób wymuszony) wracają do puli 

dostępnych znaczników. 

9. Żadna jednostka podczas rozstawienia nie może 

przekraczać limitu  koncentracji jednostek na jednym 

heksie (6.0). 

10. Ilekroć w opisie scenariusza jest mowa o fińskich 

kompaniach piechoty, należy pamiętać że dotyczy to 

również kompanii rowerowych PPP7 i kompanii 

tymczasowej Prov / TF-P. 

17.0.1 Scenariusze na kawałku mapy 

Niektóre scenariusze używają tylko części mapy, co jest 

opisane w rozstawieniu początkowym. Granice terenu działań 

zdefiniowane w takich scenariuszach są granicami mapy 

według zasady 4.2. 

17.0.2 Metoda licytacji na punkty zwycięstwa 

Dołożono wszelkich starań, aby scenariusze były 

zrównoważone i dawały równe szanse obu stronom. Tam, 

gdzie było to możliwe, odpowiednio dostosowano same 

warunki zwycięstwa, bez zmiany elementów historycznych. 

Pomimo wysiłków osób testujących grę, może się zdarzyć że 

niektóre scenariusze wciąż mogą wydawać się 

niezrównoważone. Może to być wynikiem przeoczenia zasady 

przez graczy lub odkrycia przez nich strategii, której nie 

uwzględniliśmy w naszych testach. Jeśli uważasz, że dany 

scenariusz nie jest zrównoważony, spróbuj zastosować 

następujące zasady wyboru strony: 

Obaj gracze zapisują swoją ofertę jako liczbę punktów 

zwycięstwa PZ na kartce papieru i jednocześnie ujawniają tę 

liczbę. Gracz z najwyższą ofertą może wybrać, po której 

stronie chce grać, a drugi gracz otrzymuje PZ równe ofercie 

jego przeciwnika. Oczywiście takie podejście nie działa w 

scenariuszach, które nie opierają się na PZ.  

Sugestie: W przypadku kampanii oferta w granicach od 5 do 

15 PZ jest dobrym punktem wyjścia dla graczy o mniej więcej 

równych poziomach umiejętności, którzy chcą grać po tej 

samej stronie. 20-30 PZ stanowi dobrą ofertę początkową dla 

zrównoważenia gry pomiędzy graczami o różnym poziomie 

znajomości gry lub umiejętności. 

17.0.3 Punkty zwycięstwa za straty wroga  

W wielu scenariuszach obaj gracze 

otrzymują pod koniec gry PZ w 

następujący sposób:  

• 3 PZ za każdą wyeliminowaną dwupoziomową 

jednostkę wroga. 

• 2 PZ za każdą wyeliminowaną jednopoziomową 

jednostkę wroga. 

• 1 PZ za każdą zredukowaną dwupoziomową jednostkę 

wroga. 

• 1 PZ za każdy wyeliminowaną jednostkę działa ppanc 

lub saperów wroga. 

Pajari nie posiada żadnej wartości w PZ dla sowieckiego 

gracza; jego utrata jest wystarczającą karą dla Finów. 

Jednostki, które rozpoczynają scenariusz ze zredukowaną 

sprawnością lub wyeliminowane, nadal liczą się do PZ, jeśli 

nie odzyskają poziomu lub nie zostaną odtworzone do końca 

scenariusza. Pamiętaj, że nie zawsze będzie możliwe 

odtworzenie jednostek (13.2.1). Na przykład gdy jedna lub 

więcej jednostek rozpocznie scenariusz na polu „Permanently 

Eliminated” (trwale wyeliminowane), nie można ich 

odtworzyć. Takie jednostki nadal liczą się jako 

wyeliminowane podczas liczenia PZ. 

Komentarz autora: Warunki wygranej w każdym 

scenariuszu uwzględniają tę zasadę. 

Jednostki opancerzone, które nigdy nie były zaangażowane w 

grę (patrz 12.1.4), tzn. czekały na wejście do gry i nie weszły, 

nie są liczone jako wyeliminowane podczas liczenia PZ. To 

samo dotyczy jednostek, które wycofują się poza krawędź 

mapy (dobrowolnie lub z powodu odwrotu). 
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17.0.4 Załamanie się sowieckiego morale 

W scenariuszu kampanii 17.1 i niektórych 

innych (jak określono w opisach scenariuszy) 

sowieckie morale załamuje się podczas 

sowieckiej fazy porządkowej, jeśli całkowita 

liczba sowieckich kompanii piechoty o pełnej sprawności plus 

jednostek KM o pełnej sprawności znajdujących się na mapie 

wynosi 12 lub mniej. Może to się zdarzyć w każdej turze gry, 

ale zazwyczaj dopiero 11 lub 12 grudnia. 

Załamanie morale jest nieodwracalne i dotyczy wszystkich 

jednostek sowieckich z wyjątkiem jednostek pancernych. 

Jednostki zdemoralizowane: 

• nie mogą wykonać ostrzału ani szturmu (mogą 

normalnie wykonywać ataki dystansowe i być 

obserwatorami dla ataków pośrednich). 

• nie mogą wykonać regeneracji. 

• nie mogą wejść do SKw podczas swojej fazy akcji (jeśli 

już stoją w SKw, mogą tam pozostać). 

• dają Finom dodatkowe przesunięcie kolumny o 1P w 

ostrzale i szturmie przeciwko heksowi bronionemu 

przez jedną lub więcej takich jednostek.  

17.0.5 Zaokrąglanie wartości PZ 

W niektórych scenariuszach gracz otrzymuje tylko połowę 

punktów za kontrolowanie heksów dających PZ, jeśli jego 

jednostki kontrolujące takie heksy nie posiadają linii 

zaopatrzenia (15.0). W takich przypadkach najpierw należy 

policzyć zwykłą sumę PZ za kontrolowanie takich celów, a 

następnie podzielić ją na pół i wynik zaokrąglić w górę – 

jakikolwiek ułamek jest zaokrąglany do następnej liczby 

całkowitej. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

17.1 Kampania 

Bitwa pod Tolvajärvi 

Jest to pełna pięciodniowa bitwa, która trwała od 8 do 12 

grudnia. Oferuje najbardziej wierne odtworzenie zmagań i 

wyzwań, jakie stały przed dowódcami z obu stron konfliktu. 
 

Uwaga dotycząca rozgrywki: Gracze pragnący poznać pełny 

zakres gry powinni zagrać w ten scenariusz, chociaż zaleca 

się, aby najpierw wypróbowali kilka mniejszych. Każda ze 

stron ma mniej więcej taką samą szansę na wygraną, choć 

szala zwycięstwa może diametralnie zmieniać się w obu 

kierunkach, w zależności od wydarzeń i działań graczy w 

pierwszym i drugim dniu. Ogólnie rzecz biorąc,  przez 

pierwszych kilka dni Finowie będą musieli być bardzo 

konserwatywni, aby pozostać w grze przez długi czas. 

Sowieci na początku będą musieli być agresywni, ale muszą 

również umieć dostrzec, kiedy przyjdzie czas na obronę. 

Biorąc pod uwagę rozsądne strategie i średnie wyniki walki, 

tak zwane „wywrócenie stołu” może nastąpić około 11 

grudnia, kiedy Finowie zdobędą bonus za morale. Ogólnie 

sowiecki gracz będzie musiał się bardziej postarać niż jego 

historyczny odpowiednik. 

Ukończenie gry w kampanię potrwa od 6 do 12 godzin, jeśli 

obaj gracze znają zasady i żaden z nich nie wygra przez 

automatyczne zwycięstwo. Kampania oferuje także obu 

graczom jak najszerszy zakres możliwych strategii. 

Czas trwania: Tury 1-32 (32 tury). 

Obszar: Cała mapa. 

Kolejność: Gracz sowiecki jest pierwszym graczem, ale może 

się to zmienić w trakcie gry (patrz: „zmiana fińskiej postawy 

operacyjnej” poniżej, w punkcie o zasadach specjalnych). 

Obaj gracze mogą rozstawiać swoje jednostki jednocześnie. 

 Rozstawienie Finów: 

Według kodu rozstawienia w prawym górnym rogu żetonów 

fińskich jednostek.  

Należy pamiętać, że pięć fińskich jednostek piechoty 

rozpoczyna grę ze zredukowanym poziomem. Jednostki te 

mają swoje kody rozstawienia na planszy wydrukowane na 

tylnej, zredukowanej stronie swoich żetonów. 

Należy również pamiętać, że sześć jednostek JR16 do 

rozstawienia ma podany na żetonie obszar, a nie pojedynczy 

heks: wskazuje na to ikona heksu na ich żetonach. Jednostki 

te są ustawione w odległości do 4 heksów od O19 lub na O19. 

Komentarz historyczny: Gracze, którzy chcą aby ich 

rozstawienie początkowe było zgodne z historycznym, 

powinni ustawić dowódcę Pajari i dwie jednostki KM na 

O23, jedną kompanię piechoty na O22, jedną na północ od 

mostu Kivisalmi (O21), jedną na wyspie Kotisaari (L22) i 

moździerze na skrzyżowaniu (O18). 

Fiński dowódca Pajari rozpoczyna grę z dowolną fińską 

jednostką na mapie. Aby to zaznaczyć, na jego żetonie w 

prawym górnym rogu podany jest pusty symbol heksu. 
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Fińska artyleria: Według kodów rozstawienia na żetonach (2 

x 76mm są poza mapą, na żetonie jest "St" w okręgu). 

Fińska amunicja 76mm: Zgodnie z torem kolejności tur 

(Finowie zaczynają od 3 sztuk). 

Fińskie posiłki: Zgodnie z torem kolejności tur. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Według kodów rozstawienia początkowego na żetonach 

jednostek. 

Sowiecka artyleria: Brak (wchodzą jako posiłki). 

Sowiecka amunicja 76mm: Zgodnie z torem kolejności tur 

(Sowieci zaczynają od 10). 

Sowieckie posiłki: Zgodnie z torem kolejności tur. 

Zasady specjalne: 

1. Zmiana fińskiej postawy operacyjnej.  Raz na całą 

rozgrywkę fiński gracz może zadeklarować „zmianę fińskiej 

postawy operacyjnej” na zakończenie 4 albo 5 dnia tury gry 

(11 lub 12 grudnia). Ta decyzja ma następujące skutki: 

a) Kolejność graczy w turze zostaje natychmiast odwrócona 

do końca gry: fiński gracz staje się pierwszym graczem, a 

sowiecki staje się graczem drugim. 

b) Wszystkie fińskie ostrzały i szturmy otrzymują dodatkowe 

korzystne przesunięcie 1P podczas najbliższej fińskiej tury.  

Należy zauważyć, że punkt "a" ma kilka konsekwencji. To 

odwrócenie kolejności tur oznacza, że fiński gracz będzie 

mieć dwie tury z rzędu tylko dla siebie. Oznacza to również, 

że fińskie nocne napady są teraz prowadzone po sowieckiej 

turze zmierzchu i przed sowiecką turą nocną. W ten sposób 

napady nie będą już dawać korzystnego dla Finów MOD +2 

przeciw heksom z sowieckimi ogniskami. Jest to celowy 

zabieg. Potraktujcie to jako małą ofiarę, którą Finowie muszą 

złożyć, aby przekształcić ich ogólną taktykę operacyjną z 

ataków partyzanckich w pełną militarną ofensywę. 

Dla przypomnienia gracze mogą 

umieścić znacznik "Player One" na 

turze 20 na torze kolejności tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki zwycięstwa: 

Istnieje siedem możliwych wyników końcowych: 

ZDECYDOWANE ZWYCIĘSTWO SOWIETÓW 

DUŻE ZWYCIĘSTWO SOWIETÓW 

MAŁE ZWYCIĘSTWO SOWIETÓW 

REMIS 

MAŁE ZWYCIĘSTWO FINÓW 

DUŻE ZWYCIĘSTWO FINÓW 

ZDECYDOWANE ZWYCIĘSTWO FINÓW 

Do określenia zwycięzcy jest używana suma PZ sowieckiego 

gracza w następujący sposób: 

   Wielkość wygranej 

40 lub więcej PZ: Duże zwycięstwo Sowietów 

 20 do 39 PZ: Małe zwycięstwo Sowietów 

1 do 19 PZ: Remis 

0 do -19 PZ: Małe zwycięstwo Finów 

-20 lub mniej PZ: Duże zwycięstwo Finów 

Zdecydowane zwycięstwa są możliwe tylko w przypadku 

spełnienia warunku automatycznego zwycięstwa. 

Gra kończy się natychmiast, jeśli którykolwiek z graczy 

spełnia określony poniżej warunek automatycznego 

zwycięstwa. W przeciwnym razie gra będzie kontynuowana 

do końca 32 tury (patrz: Punkty zwycięstwa, poniżej). 

Automatyczne zwycięstwo. Gra kończy się natychmiast i 

dany gracz osiąga zdecydowane zwycięstwo, jeśli kontroluje 

(7.3) każdy heks głównej drogi strategicznej, prowadzącej od 

sowieckiego źródła zaopatrzenia do fińskiego źródła 

zaopatrzenia, pod koniec tury swojego przeciwnika. 

Punkty zwycięstwa. Jeśli żaden z graczy nie osiągnie 

automatycznego zwycięstwa, gra będzie kontynuowana do 

końca 32 tury i wynik zostanie określony na podstawie ilości 

PZ zgromadzonych przez sowieckiego gracza. 

W kampanii PZ są przydzielane tylko graczowi sowieckiemu. 

Wyjątek: Fiński gracz otrzymuje PZ za wejście sowieckich 

jednostek pancernych; na końcu gry te punkty należy odjąć od 

PZ zebranych przez sowieckiego gracza.  

PZ są śledzone za pomocą znacznika VP na torze 

informacyjnym na planszy, z tym że nie jest to przymusowe, 

można po prostu obliczyć PZ na końcu gry. W przypadku 

śledzenia PZ na bieżąco, gracze powinni pamiętać między 

innymi o odpowiednim ich dostosowaniu gdy wyeliminowane 

jednostki zostaną odbudowane. 

Ważne: Sowieci zdobywają PZ za straty wroga standardowo 

(wg 17.0.3), z tą różnicą, że za zredukowane jednostki fińskie 

nie są przyznawane żadne punkty, nawet ułamkowe. 
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 Cele sowieckiego gracza 

• Pierwsze siedem heksów drogi strategicznej, od 

sowieckiego źródła zaopatrzenia do heksu R27 (5 PZ) 

• most Kivisalmi, oba heksy (5 PZ)* 

• wyspa Kotisaari, jeden dowolny heks (5 PZ)* 

• wyspa Kotisaari, wszystkie heksy (10 PZ)* Nie 

kumuluje się z kontrolą jednego dowolnego heksu wyspy 

• hotel (15 PZ)* 

• żwirownie – Gravel Pits (10 PZ)* 

• most Hevossalmi, oba heksy (10 PZ)* 

• Hirvasvaara (10 PZ)* 

• Tolvajärvi, za każdy heks 5 PZ  (maksymalnie 40 PZ za 

wszystkie osiem heksów tej wioski)* 

• Lutikkamökki (10 PZ)* 

• heks fińskiego źródła zaopatrzenia (10 PZ)*  

• unieszkodliwienie fińskiej bazy artylerii (12.4.4) w 

dowolnym momencie gry (5 PZ – premia jednorazowa!) 

• kontrola całej głównej drogi strategicznej  

w dowolnym momencie gry (10 PZ – premia 

jednorazowa!) 

Lokacje oznaczone gwiazdką są warte połowę PZ, jeśli są 

kontrolowane przez jednostkę bez linii zaopatrzenia 

(17.0.5). 

Zwróć uwagę, że na mapie heksy oznaczone czerwoną flagą 

celu na ogół wskazują tylko samo miejsce, nie pokazują 

kolejno wszystkich heksów będących celami. 

Gracz sowiecki traci PZ w następujący sposób: 

• Każda wyeliminowana jednostka sowiecka sprawia, że 

gracz sowiecki musi pomniejszyć swoje PZ zgodnie z 

zasadą 17.0.3, z tym że nie traci punktów za 

zredukowane jednostki. 

• Gracz sowiecki traci 5 PZ jeśli jego baza artylerii 

zostanie unieszkodliwiona przez Finów w dowolnym 

momencie gry. Jest to jednorazowe zdarzenie. 

• Fińskie PZ za wprowadzenie przez gracza sowieckiego 

nowych jednostek pancernych (12.1.4) są odejmowane 

od sumy sowieckich PZ na końcu gry. 

Uwagi strategiczne: 

Jest mnóstwo możliwych strategii, więc zamiast je opisywać, 

ich sprawdzenie pozostawiam graczom. Grając Sowietami nie 

zapominaj, że możesz dobrowolnie wysłać swoje 

zredukowane jednostki poza mapę za pośrednictwem 

sowieckiego źródła zaopatrzenia, aby Finowie nie zdobyli PZ. 

Jeśli nowi gracze czują że nie wiedzą jak grać, powinni 

zapoznać się z osobną kartą „Dla nowych graczy”, a także ze 

wskazówkami i strategiami (21.0). 

Komentarz historyczny: Przez wiele dni sowieckie 364. 

i 609. Pułk Strzelców, mając więcej ludzi, stopniowo 

wypierały fińskich żołnierzy należących do batalionów 

ErP10, ErP112 i PPP7. Zmęczeni i zdemoralizowani 

Finowie zostali zepchnięci w okolice zamarzniętego 

jeziora Tolvajärvi, gdzie biegnie główna droga 

strategiczna (i główny cel Sowietów) przez wąski 

kawałek ziemi obok turystycznego hotelu. 

Batalion fińskiego pułku JR16, który dopiero co 

przybył na front, musiał przetrwać sowiecki atak podczas 

krytycznego pierwszego dnia bitwy. Nieuporządkowany 

JR16 przegrał w obliczu zorganizowanego sowieckiego 

ataku, ale zdobył wystarczająco dużo czasu, aby 

jednostki po drugiej stronie jeziora mogły się okopać i 

odzyskać siły. 

Przez pięć dni miały trwać walki w okolicach i 

wewnątrz hotelu, na wyspie Kotisaari, w wiosce 

Tolvajärvi oraz na jeziorach Hirvasjärvi i Tolvajärvi. 

Bitwa miała charakteryzować się śmiałymi atakami 

frontowymi, desperacką obroną, pogodą z temperaturami 

poniżej zera, dzikimi flankującymi manewrami w nocy i 

brutalnymi zasadzkami. 

Pierwszego dnia, 8 grudnia Sowieci zdobyli trochę 

terenu, ale drugiego dnia nie byli w stanie tego 

wykorzystać (patrz „komentarz historyczny” dla 

scenariuszy 17.2, 17.3 i 17.4). 

W trzecim i czwartym dniu Finowie nieco otrząsnęli 

się, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Obie strony 

odpoczywały przez większość tych dwóch dni, choć 

ciężkie walki nie ustawały – miały miejsce co najmniej 

dwie nieudane przeprawy przez jezioro na Kotisaari w 

wykonaniu sowieckiego 364. pułku oraz ambitny marsz 

na flanki i atak nowo przybyłego sowieckiego 718. pułku 

na północy (patrz „komentarz historyczny” do 

scenariuszy 17.5 i 17.6). 

Wreszcie piątego dnia bitwy Finowie przeprowadzili 

skoordynowaną serię frontalnych i oskrzydlających 

ataków. Ataki z flanki na Hirvasvaarę i wyspę Kotisaari 

początkowo nie były udane. Za to w centrum, w hotelu, 

w końcu udało im się wyprzeć wytrwałych sowieckich 

obrońców. Na miejscu pojawiły się czołgi T-26, jednak 

zbyt późno, aby zatrzymać Finów. Znalazły się pod 

ostrzałem fińskich dział ppanc 37mm Bofors, które 

szybko zniszczyły trzy czołgi i zmusiły pozostałe do 

wycofania się. Sowieci zostali też przegnani z wyspy 

Kotisaari. Ścigający ich Finowie przeszli przez lód i 

dotarli na Kivisalmen Kangas, grożąc odcięciem 

pozostałych broniących się Sowietów od ich linii 

zaopatrzenia. Sowiecka 139. Dywizja Strzelców została 

rozbita. Finowie w euforii ścigali Sowietów 

wycofujących się wzdłuż drogi. Jednak wraz z 

nadejściem nocy sowiecka tylna straż na południe od 

mostu Kivisalmi, wspierana przez czołgi, zatrzymała 

fińską pogoń. O zmroku 12 grudnia sowieckie pozycje 

wyglądały podobnie jak te na początku 8 grudnia. Upłyną 

dwa dni, zanim Finowie odzyskają opanowanie na tyle, 

by wznowić ofensywę. Aby uzyskać więcej informacji, 

patrz 19.2 i 19.3. 

 

Komentarz autora: Mimo że historycznie Finowie bez 

wątpienia odnieśli znaczące zwycięstwo, to według gry 

rezultat starcia zostałby oceniony jako małe zwycięstwo 

Finów. 
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17.2 Dzień pierwszy 

Most Kivisalmi i hotel turystyczny 

Ten scenariusz to właściwie po prostu pierwszy dzień 

kampanii i jako taki jest doskonałą praktyką dla obu graczy, 

jeśli planują rozpocząć kampanię. Mamy tu dwa pułki 

sowieckiej piechoty przeciwko mniej niż pułkowi Finów 

rozstawionemu chaotycznie w nieprzygotowanej obronie. 
 

Uwaga dotycząca rozgrywki: Warunki zwycięstwa zostały 

tak opracowane, aby dać każdemu graczowi przedsmak 

rodzajów taktyk, które musi zastosować, aby przetrwać do 

późniejszych dni bitwy. Jest to szczególnie dobry trening dla 

Finów, którzy muszą opanować sztukę działania na zwłokę 

(nomen omen). Dla graczy o zbliżonych umiejętnościach ten 

scenariusz będzie zrównoważony lub nieco faworyzujący 

Finów. Ale nowi gracze będą prawdopodobnie mieli sporo 

trudności, aby wygrać kierując Finami. 

Ponieważ w grę wchodzi niewielka liczba jednostek i tur, 

scenariusz rozgrywa się szybko - około godzinę. Z tego 

samego powodu wynik może się gwałtownie zmieniać, 

zależnie od jednego lub dwóch krytycznych testów i rzutów 

kostką. Pamiętaj że głównym celem jest nauka i że jest to tylko 

przedsmak przed daniem głównym! 

Czas trwania: Tury 1-5 (5 tur). Jeśli obaj gracze się zgodzą, 

mogą kontynuować rozgrywkę według scenariusza „Pierwsze 

dwa dni” (17.3). 

Obszar gry: cała mapa. 

  Rozstawienie: 

Obaj gracze rozstawiają swoją piechotę, używają artylerii 

poza mapą i żetonów amunicji 76mm tak jak w kampanii 17.1 

Zasady specjalne: 

1. Fińskie jednostki, które rozpoczynają turę 5 na żwirowniach 

(L16), hotelu (M16) lub heksie mostu Hevossalmi (J16, K15), 

nie mogą atakować podczas najbliższej fazy walki, jeśli wyjdą 

z zajmowanego heksu. 

Komentarz autora: Ta zasada uniemożliwia Finom 

nierealistyczne porzucenie heksów będących celem 

zwycięstwa, aby zaatakować w inne miejsca, wiedząc, że 

Sowieci nie będą mogli poruszać się przez resztę gry. 

Testy wykazały potrzebę zastosowania tej specjalnej 

zasady. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracz sowiecki otrzymuje potrójne PZ za straty wroga (3 PZ 

na zredukowaną jednostkę fińską, 9 PZ za wyeliminowaną), 

gracz fiński otrzymuje zwykłe PZ (17.0.3). 

Gracz sowiecki (tylko on) otrzymuje PZ za kontrolę 

następujących obszarów na koniec scenariusza: 

• hotel (4 PZ) * 

• żwirownie Gravel Pits (2 PZ) * 

• most Hevossalmi, oba heksy (2 PZ) * 

• wyspa Kotisaari, wszystkie heksy (2 PZ) * 

• wioska Tolvajärvi (1 PZ za każdy heks wioski, czyli 

maksymalnie 8 PZ na wszystkie 8 heksów) 

Lokalizacje z gwiazdką są warte połowę swojej wartości PZ 

dla gracza sowieckiego, jeśli na koniec gry kontrolujące go 

sowieckie jednostki nie posiadają linii zaopatrzenia (17.0.5). 

Stan zaopatrzenia nie ma znaczenia dla strony fińskiej. 

Gracz fiński (tylko on) otrzymuje 1 PZ za każdy znacznik 

okopów na heksie wioski Tolvajärvi (5.2.3, maksymalnie 8 PZ 

dla wszystkich 8 heksów wioski) na koniec scenariusza. 

Gracz z największą liczbą PZ na koniec ostatniej tury zostaje 

zwycięzcą. Możliwy jest remis. 

Uwagi strategiczne: 

Mimo że przydatny jako narzędzie edukacyjne, scenariusz ten 

jest zbyt mały i ograniczony, aby dać graczom prawdziwy 

posmak bitwy. Ograniczony trudnym terenem gracz sowiecki 

ma małe możliwości natarcia. Jego decyzje będą dotyczyły 

głównie tego, czy zaatakować przy stosunkowo niskim 

prawdopodobieństwie sukcesu w pierwszej turze, zanim 

pojawi się wroga artyleria, oraz ile sił zaangażować na wyspie 

Kotisaari zamiast przy hotelu. Będzie miał sporo taktycznych 

decyzji do podjęcia. Sowiecki bonus za morale zachęca 

sowieckiego gracza do działania, nawet przy stosunkowo 

niskich szansach. Wiedza o tym, ile należy zaryzykować 

podczas nocnej tury, jest ważną decyzją dla obu graczy. 

Niezwykle ważne jest również przygotowanie do nocy 

podczas tury zmierzchu. 

Most Kivisalmi skierowany na południowy wchód. Jezioro po lewej 

to Taivaljärvi, po prawej to Tolvajärvi. Mała biała plamka po 

drugiej stronie jeziora Taivaljärvi to gospodarstwo Taipaleenvaara. 
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17.3 Pierwsze dwa dni 

Niepowstrzymani przeciw niewzruszonym 

Jest to dłuższa wersja scenariusza 17.2, zawiera walki 

podczas drugiego dnia konfliktu. Stanowi dobry kompromis 

między krótkimi scenariuszami a kampanią, oferując pogląd 

na to jak wygląda pełna rozgrywka. Obaj gracze mają dosyć 

spory wybór sposobów osiągnięcia celów, zwłaszcza podczas 

tur z drugiego dnia. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Ten scenariusz pokazuje 

graczom podczas rozgrywania dnia drugiego jakie są 

konsekwencje ich działań z dnia pierwszego. Na przykład, 

jeśli Sowieci pierwszego dnia zachłannie rzucą się całą ławą 

na cele, mogą zostać nadmiernie wyeksploatowani i okrutnie 

skarceni przez Finów drugiego dnia. Z drugiej strony, jeśli 

Finowie poświęcą jednostki w celu utrzymania terenu za 

wszelką cenę w pierwszym dniu, może się okazać, że nie mają 

wystarczającej liczby jednostek, aby powstrzymać Sowietów 

drugiego dnia. 

Podczas moich własnych testów uznałem, że ten scenariusz 

jest bardziej satysfakcjonujący niż 17.2 lub 17.4, ponieważ dla 

obu graczy dostępnych jest więcej opcji. Rozgrywka zajmie 

około dwie do trzech godzin. 

Czas trwania: Tury 1-12 (12 tur). 

Obszar gry: cała mapa. 

  Rozstawienie: 

Obaj gracze rozstawiają swoją piechotę, używają artylerii 

poza mapą i żetonów amunicji 76mm tak jak w kampanii 17.1. 

Zasady specjalne: 

Brak. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracz sowiecki otrzymuje podwójne PZ za straty wroga (2 PZ 

za każdą zredukowaną fińską jednostkę, 6 PZ za 

wyeliminowaną), gracz fiński otrzymuje zwykłe PZ (17.0.3). 

Obaj gracze zdobywają PZ za kontrolę następujących 

obszarów na koniec scenariusza: 

• Pierwsze 7 heksów drogi strategicznej, od źródła 

zaopatrzenia do R27 (5 PZ) 

• most Kivisalmi, oba heksy (5 PZ) * 

• wyspa Kotisaari, wszystkie heksy (6 PZ) * 

• wyspa Kotisaari, dowolny jeden heks (3 PZ) * 

(nie kumuluje się z premią za wszystkie heksy) 

• Hirvasvaara (5 PZ) * 

• hotel (10 PZ) * 

• żwirownie Gravel Pits (6 PZ) * 

• most Hevossalmi (2 PZ za heks lub 5 PZ dla oba) * 

• wioska Tolvajärvi (Finowie: 1 PZ za każdy heks wioski, 

max 8 PZ za wszystkie 8 heksów wioski; Sowieci: 2 PZ 

za każdy jeden heks wioski, max 16 PZ) * 

• Lutikkamökki (5 PZ) * 

• heks fińskiego źródła zaopatrzenia (5 PZ) * 

Lokalizacje z gwiazdką są warte połowę swojej wartości PZ, 

jeśli na koniec gry kontrolujące go jednostki danej strony nie 

posiadają linii zaopatrzenia (17.0.5). 

Gracz sowiecki otrzymuje jednorazową nagrodę 5 PZ za 

unieszkodliwienie fińskiej bazy artylerii (12.4.4). 

Fiński gracz otrzymuje jednorazową nagrodę 5 PZ za 

unieszkodliwienie sowieckiej bazy artylerii (12.4.3). 

Automatyczne zwycięstwo. Gra kończy się natychmiast, a 

dany gracz osiąga zwycięstwo automatyczne w momencie gdy 

kontroluje (7.3) każdy heks głównej drogi strategicznej, od 

sowieckiego heksu źródła zaopatrzenia do fińskiego heksu 

źródła zaopatrzenia. 

Jeśli żaden z graczy nie osiągnie automatycznego zwycięstwa, 

scenariusz jest punktowany pod koniec ostatniej tury, a gracz 

z największą liczbą PZ zostaje ogłoszony zwycięzcą. 

Możliwy jest remis. 

Uwagi strategiczne: 

Drugi dzień to miejsce, w którym zaczyna się robić ciekawie. 

Nie ma tu ograniczenia w postaci przymusu rozstawiania 

jednostek wg historycznych pozycji, więc gracze wykonują 

akcje według własnego planu podczas pierwszego dnia 8 

grudnia, a następnie będą mogli zobaczyć, jakie to ma 

konsekwencje już od pierwszej tury drugiego dnia. 

Zapraszamy do eksperymentowania! Po obu stronach 

dostępnych jest wiele strategii. Zobacz uwagi strategiczne dla 

scenariuszy 17.2 i 17.4, aby uzyskać sugestie dotyczące 

odpowiednio 8 i 9 grudnia. 

Zwróć uwagę, że sowiecki gracz drugiego dnia może 

wprowadzić jednostki pancerne, ale koszt PZ jest tak wysoki, 

że zazwyczaj zostaje przez to zmuszony do dążenia wyłącznie 

do automatycznego zwycięstwa. 

Gracze mogą się zastanawiać dlaczego w tym scenariuszu nie 

stosuje się tych samych warunków zwycięstwa co w 17.4, 

skoro oba kończą się w tej samej turze. Powodem jest to, że 

Sowieci rozpoczynają 17.4 na swoich historycznych 

pozycjach. Przeciwko odpowiednio wykwalifikowanemu 

fińskiemu graczowi, Sowieci w tym scenariuszu 17.3 nie 

mogą oczekiwać takich samych korzyści, jakie osiągnęli 

historycznie. Zajęcie hotelu do 8 grudnia jest bardzo mało 

prawdopodobne. Warunki zwycięstwa zostały odpowiednio 

dostosowane, aby to odzwierciedlić. 
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17.4 Dzień drugi 

Wyrwać się z pętli 

Scenariusz rozpoczyna się drugiego dnia: 9 grudnia, a 

jednostki zaczynają mniej więcej na tych samych pozycjach, 

na których znajdowały się historycznie. Gracze mogą się 

przekonać jak można to wykorzystać do osiągnięcia celów 

zwycięstwa. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Mimo iż nie jest to tak otwarty 

na możliwości scenariusz jak pierwsze dwa dni 17.3, gracze 

zapewne uznają, że zawiera mniej ograniczeń niż scenariusz 

dla pierwszego dnia 17.2. Duże znaczenie ma pomysłowość 

taktyczna graczy. Siły obu stron są zrównoważone. 

To może być dobry scenariusz turniejowy. Ukończenie go 

zajmuje od 1,5 do 2 godzin. 

Czas trwania: Tury 6-12 (7 tur). 

Obszar gry: cała mapa. 

  Rozstawienie Finów: 

Gracz Fiński rozstawia swoje jednostki jako pierwszy. 

Wszystkie fińskie jednostki, które na żetonie mają pozycję 

początkową zaczynającą się od litery lub pozycję od 1 do 5, 

są rozstawiane na mapie w następujący sposób: 

W Lutikkamökki (E13): 

• 1/JR16 cały batalion (5 jednostek). Dowolne trzy z 

jednostek zaczynają ze zredukowaną sprawnością. 

Na heksie wioski F21 lub na heksie sąsiednim: 

• 4/2/JR16 kompania piechoty 

• 9/3/JR16 kompania piechoty 

Komentarz historyczny: Powyższe jednostki razem z 

dowódcą Pajarim uczestniczyły w nocnym napadzie na 

Sowietów we wczesnych godzinach 9 grudnia, gdy słońce 

jeszcze nie wzeszło, tuż przed tym gdy zaczyna się ten 

scenariusz. 

Na heksie żwirowni Gravel Pits (L16): 

• Co najmniej jedna jednostka piechoty lub KM.  

Ważne: Jedna jednostka zaczyna z pełną sprawnością, a 

jeśli rozstawiono dwie jednostki razem, to jedna z nich 

musi mieć zredukowany poziom sprawności. 

Nie dalej niż 6 heksów od Hirvasvaary (S11): 

• maksymalnie do pięciu fińskich jednostek 

Wszystkie pozostałe fińskie jednostki można rozstawić na 

następujących obszarach: 

• na dowolnym heksie wioski Tolvajärvi lub heksie 

sąsiadującym z wioską 

• nie dalej niż 7 heksów od Lutikkamökki (E13) 

• nie dalej niż 7 heksów od Varisvaara (A21) 

Gracz fiński może umieścić do 3 znaczników gotowych 

okopów Dug-In na heksach wioski Tolvajärvi, które zawierają 

jedną lub więcej jednostek fińskich. Może umieścić  

1 dodatkowy znacznik okopów na dowolnym heksie, który 

zawiera jedną lub więcej jednostek fińskich. 

Pajari nie bierze udziału w tym scenariuszu, nie można też 

używać fińskiej kompanii tymczasowej (Prov / TF-P). 

Komentarz historyczny: Dowódca Pajari, z powodu 

problemów zdrowotnych z sercem tuż po zakończonym 

nocnym napadzie na sowieckie pozycje, drugiego dnia 

został zmuszony do odpuszczenia i odpoczynku. 

Fińska artyleria: ustaw 2 baterie 76 mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76mm: 2 (oprócz tego co otrzymają w 

pierwszej turze gry wg toru kolejności tur). 

Fińskie posiłki: zgodnie z torem kolejności tur. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Wszystkie sowieckie jednostki, które na żetonie mają pozycję 

początkową zaczynającą się od litery lub pozycję od 1 do 5, 

są rozstawiane na mapie w następujący sposób: 

Na dowolnym heksie drogi strategicznej od O19 do R27: 

• 2 jednostki moździerzy Mtr/364 i Mtr/609. 

• 4 jednostki dział przeciwpancernych 1/ oraz 2/ 139AT. 

• 2 jednostki dział piechoty IG/609 i IG/364. 

W hotelu (M16): 

• Dowolny jeden cały batalion 609 pułku (4 jednostki). 

Dowolna 1 jednostka zaczyna zredukowana. 

Nie dalej niż 3 heksy od O19: 

• Pozostałe dwa bataliony 609 pułku (8 jednostek). 

Na wyspie Kotisaari: 

• Dowolny batalion 364 pułku (4 jednostki). 

Gracz sowiecki może umieścić do dwóch znaczników okopów 

Dug-In na heksach wyspy Kotisaari, które zawierają jedną lub 

więcej jednostek sowieckich. 

Nie dalej niż 2 heksy od Q25: 

• Pozostałe dwa bataliony 364. pułku (8 jednostek). 

Dowolne 3 jednostki zaczynają zredukowane. 

Komentarz autora: Te jednostki ostatniej nocy 

rozpaliły ogniska i stały się celem pierwszego 

nocnego napadu Finów. Sowieccy żołnierze byli 

bardzo zaskoczeni. Fiński napad wywołał w ich 

szeregach tak duże zamieszanie, iż w ciemnościach 

dwa bataliony nie rozpoznały się i strzelały do 

siebie nawzajem. 

Sowiecka artyleria: ustaw 3 baterie 76mm poza mapą. 

Sowiecka amunicja 76 mm: 2 (oprócz tego, co otrzymają w 

pierwszej turze gry wg toru kolejności tur). 

Sowieckie posiłki: zgodnie z torem kolejności tur. 
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Zasady specjalne: 

Finowie nie mają korzystnego MOD z powodu pierwszego 

nocnego napadu. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracz sowiecki otrzymuje podwójne PZ za straty wroga (2 PZ 

za każdą zredukowaną fińską jednostkę, 6 PZ za 

wyeliminowaną), gracz fiński otrzymuje zwykłe PZ (17.0.3). 

Obaj gracze zdobywają PZ za kontrolę następujących 

lokalizacji na końcu scenariusza: 

• pierwsze 7 heksów drogi strategicznej, od sowieckiego 

źródła zaopatrzenia do R27 (5 PZ) 

• most Kivisalmi, oba heksy (3 PZ) * 

• wyspa Kotisaari, wszystkie heksy (5 PZ) * 

• wyspa Kotisaari, dowolny jeden heks (2 PZ) * 

(nie kumuluje się z premią za wszystkie heksy) 

• Hirvasvaara (3 PZ) * 

• hotel (6 PZ) * 

• żwirownie Gravel Pits (4 PZ) * 

• most Hevossalmi (2 PZ za heks lub 5 PZ dla oba) * 

• wioska Tolvajärvi (Finowie: 1 PZ za każdy heks wioski, 

max 8 PZ za wszystkie 8 heksów wioski; Sowieci: 2 PZ 

na heks wsi, max 16 PZ) * 

• Lutikkamökki (5 PZ) * 

• heks fińskiego źródła zaopatrzenia (5 PZ) * 

Lokalizacje z gwiazdką są warte o 1 PZ mniej, jeśli na koniec 

gry kontrolujące go jednostki danej strony nie posiadają linii 

zaopatrzenia (17.0.5). 

Gracz sowiecki otrzymuje jednorazową nagrodę 5 PZ za 

unieszkodliwienie fińskiej bazy artylerii (patrz 12.4.4). 

Gracz fiński otrzymuje jednorazową nagrodę 5 PZ za 

unieszkodliwienie sowieckiej bazy artylerii (patrz 12.4.3). 

Automatyczne zwycięstwo. Gra kończy się natychmiast i 

dany gracz wygrywa, jeśli kontroluje (7.3) każdy heks 

głównej drogi strategicznej prowadzącej od sowieckiego 

źródła zaopatrzenia do fińskiego źródła zaopatrzenia, pod 

koniec tury swojego przeciwnika. 

Jeśli żaden z graczy nie osiągnie automatycznego zwycięstwa, 

gra będzie kontynuowana do ostatniej fazy 12 tury i wynik 

zostanie określony na postawie porównania ilości PZ 

zgromadzonych przez obu graczy. Możliwy jest remis. 

Uwagi strategiczne: 

Gracz sowiecki, aby wygrać, będzie musiał przejść do 

ofensywy, jednak musi również uważać, by nie stracić zbyt 

dużo jednostek. Jest to wyzwanie, ponieważ Sowieci nie mają 

bonusu za morale ani nie przewyższają Finów liczebnie, co 

wykorzystywali w kampanii i od razu przygniatali Finów 

swoim natarciem. Mimo to podczas gry zobaczycie, że 

jednostki sowieckie są wciąż bardziej odporne niż ich kruche 

fińskie odpowiedniki. Gracz sowiecki może sobie pozwolić na 

wycofanie zredukowanych jednostek, aby odzyskały pełną 

siłę. Ma również mnóstwo amunicji 76mm do artylerii 

stacjonującej poza mapą  i może intensywnie wykorzystywać 

te działa. 

Ale im więcej terenu zdobędą Sowieci, tym trudniej będzie im 

go utrzymać. Aby „wyrwać się z pętli” na moście Hevossalmi, 

sowiecki gracz będzie musiał zniszczyć fińską obronę i 

szybko to wykorzystać, lub przeprowadzić dobrze 

zorganizowany atak z boku, próbując zwabić więcej fińskich 

jednostek. Zauważ, że sowiecki gracz może wprowadzić 

swoje czołgi, ale koszt PZ jest tak wysoki, że zazwyczaj 

zostaje przez to zmuszony do dążenia wyłącznie do 

automatycznego zwycięstwa. 

Gracz fiński najprawdopodobniej będzie musiał najpierw grać 

zachowawczo, jednak powinien bacznie obserwować ruchy 

sowieckich jednostek. Jeśli tylko Sowieci popełniliby jakiś 

błąd, Finowie muszą uderzyć! Fińskie ataki, które nie są już 

karane za sowiecki bonus za morale, mają teraz zęby. Atak 

koncentryczny i szturm stają się łatwiejsze i bardziej 

skuteczne, zwłaszcza gdy Sowieci będą na tyle nieostrożni, 

aby „włożyć swoją głowę w pętlę” wiązaną przez Finów. Jeśli 

Sowieci są ociężałym niedźwiedziem, Finowie są rojem 

wściekłych pszczół. Może się wydawać, że początkowe 

skromne ataki Finów nie robią Sowietom wiele złego, ale wraz 

ze wzrostem liczby użądleń zdolność sowieckiego gracza do 

osiągnięcia celów będzie się zmniejszać. Aby wygrać, 

Finowie będą musieli utrzymać swoje straty na bardzo niskim 

poziomie, w miarę możliwości zadawać straty wrogowi i 

ewentualnie wykorzystać nocną turę do odzyskania 

utraconych terenów lub zredukowania sowieckich jednostek 

broniących miejsc, które dają PZ, tak aby otrzymali mniej 

punktów na końcu scenariusza. 

Komentarz historyczny: Drugiego dnia Sowieci nie 

poczynili zbyt dużych postępów. Zostali zaskoczeni 

odważnym nocnym napadem Pajariego i spędzili pierwszą 

połowę 9 grudnia na przegrupowaniu i regeneracji. W 

ciągu dnia miało miejsce kilka starć, gdy jednostki 

sowieckie z wyspy Kotisaari próbowały przedostać się do 

wioski Tolvajärvi po lodzie, lecz nie były to dobrze 

skoordynowane ataki. Sowieci nie mogli przebić się przez 

obronę wioski. Wycofali się z powrotem na wyspę, 

zdezorganizowani, lecz wciąż bez większych strat. Zanim 

zapadła noc, udało im się zdobyć żwirownie i wschodnią 

stronę mostu Hevossalmi, a także osadę Hirvasvaara. 

Wzmocnili również swoją pozycję na wyspie Kotisaari i 

wysłali kilka jednostek na małe wysepki na południu i 

wschodzie. 
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17.5 Dzień trzeci i czwarty 

Odwrócić przypływ 

Obie strony zaczynają mniej więcej na takich samych 

pozycjach, jak ich historyczni odpowiednicy, jednak gracze 

mają więcej swobody. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Gracze mogą próbować zdobyć 

przewagę na wiele sposobów. Jednak zadanie nie będzie 

łatwe, ponieważ jednostki obu stron są już na okopanych 

pozycjach. Ten scenariusz daje obu graczom przedsmak tego, 

jakie mogą być skutki „zmiany postawy operacyjnej” Finów. 

Rozgrywka zajmie około czterech godzin. 

Komentarz autora: Szczególnie podobają mi się tutaj 

warunki zwycięstwa, ponieważ zachęcają one obu graczy 

do rozpoczęcia ofensywy. Samo utrzymanie pozycji 

wyjściowych nie wystarczy, chyba że przeciwnik popełni 

błędy i nie będzie potrafił wykorzystać twojego braku 

ruchliwości. 

Czas trwania: Tury 13-25 (13 tur). 

Obszar gry: cała mapa. 

  Rozstawienie Finów: 

Gracz Fiński rozstawia swoje jednostki jako pierwszy. 

Wszystkie fińskie jednostki, które na żetonie mają pozycję 

początkową zaczynającą się od litery lub pozycję od 1 do 8, 

są rozstawiane na mapie w następujący sposób: 

Most Hevossalmi, heks J16: 

• Co najmniej 2 jednostki (piechota lub KM). Można 

dodać gotowe okopy Dug-In. 

Na lub w sąsiedztwie heksu I14: 

• Co najmniej 2 jednostki (piechota lub KM). 

Na lub obok dowolnego heksu wioski Tolvajärvi lub nie 

dalej niż 3 heksy od wioski na F21: 

• Co najmniej 6 jednostek (piechota lub KM). 

Maksymalnie do 4 heksów wioski Tolvajärvi mających 

jednostki fińskie może otrzymać gotowe okopy Dug-In. 

Nie dalej niż 4 heksy od J10: 

• Do 5 jednostek (piechota lub KM). 

W Lutikkamökki (E13): 

• Co najmniej 3 jednostki (piechota lub KM). Można 

dodać gotowe okopy Dug-In. 

Na heksie razem z dowolną inną jednostką fińską: 

• Pajari. 

Wszystkie pozostałe jednostki fińskie są rozstawiane na 

dowolnym miejscu nie dalej niż 5 heksów od Lutikkamökki 

(E13) lub nie dalej niż 7 heksów od Varisvaara (A21).  

Po umieszczeniu swoich jednostek fiński gracz redukuje 

swoje dowolne cztery jednostki piechoty lub KM. 

Komentarz autora: Fiński gracz prawdopodobnie 

wybierze swoje 3 najsłabsze jednostki – z batalionu 

rowerowego PPP7 – ustawi je w Lutikkamökki i 

wszystkie zredukuje (pozostanie jeszcze 1 do 

zredukowania). Jest to zgodne z tym co wiemy o 

historycznych pozycjach Finów z 10 grudnia; PPP7 był 

trzymany w rezerwie niedaleko Lutikkamökki, gdzie 

dochodził do siebie po ataku na Kotisaari o godzinie 

01:00 w nocy. 

Fińska artyleria: ustaw 2 baterie 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 1 (oprócz tego co otrzymają w 

pierwszej turze gry). 

Fińskie posiłki: zgodnie z torem kolejności tur. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Wszystkie sowieckie jednostki, które na żetonie mają pozycję 

początkową zaczynającą się od litery lub pozycję od 1 do 11, 

są rozstawiane na mapie w następujący sposób: 

W Hirvasvaara (S11): 

• cały batalion 1/718 (4 jednostki). 

W hotelu (M16): 

• co najmniej 2 jednostki 609. pułku, z których 1 musi być 

kompanią piechoty. Dowolna 1 jednostka zaczyna ze 

zredukowanym poziomem. 

• znacznik gotowych okopów. 

Na heksie N16 (obok hotelu): 

• Działko piechoty IG/609. 

Na żwirowniach Gravel Pits (L16): 

• Co najmniej 2 jednostki 609. pułku, z których 1 musi być 

jednostką KM. 

• Znacznik gotowych okopów. 

Na moście Hevossalmi Bridge (K15): 

• Co najmniej dwie jednostki 609. pułku, z których jedna 

musi być jednostką KM. 

Nie dalej niż 2 heksy od P15: 

• Co najmniej 2 jednostki 609. pułku (dowolnego typu). 

Nie dalej niż 2 heksy od Hirvasvaary (S11): 

• Co najmniej 1, ale nie więcej niż 4 jednostki (dowolnego 

typu). 

Na wyspie Kotisaari: 

• Dowolny 1 batalion (4 jednostki) z 364. pułku. Dowolna 

1 jednostka zaczyna ze zredukowanym poziomem. 
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• Do 1 dodatkowego batalionu z 364. pułku (wszystkie 

przy pełnej sprawności). 

• Znacznik gotowych okopów. 

W Okkolansaari (K25): 

• Dowolna 1 jednostka działa ppanc. 

• Do 3 innych jednostek (dowolnego typu). 

Nie dalej niż 3 heksy od Q25: 

• Dowolne 2 jednostki dział ppanc i maksymalnie 3 inne 

jednostki (dowolnego typu). 

Komentarz autora: Można ustawić kilka jednostek 

w wiosce Tolvajärvi wzdłuż linii brzegowej. 

Gdziekolwiek na lub obok głównej drogi strategicznej, od 

heksu O19 do R27: 

• Co najmniej 5 jednostek (piechoty lub KM). 

Wszystkie pozostałe jednostki sowieckie należy rozstawić w 

dowolnym miejscu w odległości do 7 heksów od 

Taipaleenvaara (T22). 

Po ustawieniu swoich jednostek sowiecki gracz może 

umieścić pozostałe okopy na dowolnym heksie innym niż 

heks K15 z mostem Hevossalmi, zajętym przez jedną lub 

więcej jednostek sowieckich. 

Komentarz autora: Historycznie Sowieci spędzili 

większość dnia 9 grudnia na regeneracji. Tak więc nie ma 

tak wielu zredukowanych jednostek sowieckich, jak 

można byłoby się spodziewać trzeciego dnia bitwy. 

Sowiecka artyleria: ustaw 3 baterie 76mm poza mapą. 

Dostępne są również wszystkie 3 bataliony 354. pułku 

artylerii. 

Sowiecka amunicja 76 mm: 1 (oprócz tego co otrzymają w 

pierwszej turze gry wg toru kolejności tur). 

Sowieckie posiłki: zgodnie z torem kolejności tur. 

Zasady specjalne: 

1. Gracz fiński może zadeklarować zmianę postawy 

operacyjnej (zgodnie z 17.1) na zakończenie dowolnej fińskiej 

tury poczynając od 4 dnia (20 tura). 

2. Obowiązują zasady załamania sowieckiego morale 

(17.0.4). 

3. Wszelkie znaczniki okopów, które nie zostały umieszczone 

na początku scenariusza, są dostępne dla graczy do użycia 

podczas scenariusza. 

4. Finowie nie mają korzystnego MOD z powodu pierwszego 

nocnego napadu. 

5. Fińska kompania tymczasowa (Prov/TF-P) nie została 

jeszcze utworzona (12.8), ale może być w trakcie scenariusza. 

Warunki zwycięstwa: 

Obie strony otrzymują PZ za straty wroga wg 17.0.3. 

Dodatkowo na końcu scenariusza obaj gracze zdobywają PZ 

za kontrolę następujących lokalizacji: 

• Pierwsze 7 heksów głównej drogi strategicznej, od 

fińskiego źródła zaopatrzenia do R27 (5 PZ) 

• most Kivisalmi, oba heksy (3 PZ) * 

• wyspa Kotisaari, wszystkie heksy (5 PZ) * 

• wyspa Kotisaari, dowolny jeden heks (3 PZ) * 

(nie kumuluje się z premią za wszystkie heksy) 

• Hirvasvaara (3 PZ) * 

• hotel (6 PZ) * 

• żwirownie (4 PZ) * 

• most Hevossalmi (2 PZ za heks lub 5 PZ dla oba) * 

• wioska Tolvajärvi (Finowie: 1 PZ na heks wioski, 

maksymalnie 8 PZ za wszystkie 8 heksów, Sowieci:  

2 PZ na heks wsi, maksymalnie 16 PZ) * 

• Lutikkamökki (5 PZ) * 

• Fińskie źródło zaopatrzenia (5 PZ) * 

Lokalizacje z gwiazdką są warte połowę PZ (17.0.5), jeśli na 

koniec gry kontrolujące go jednostki danej strony nie 

posiadają linii zaopatrzenia. 

Gracz sowiecki otrzymuje jednorazową nagrodę 5 PZ za 

unieszkodliwienie fińskiej bazy artylerii (12.4.4). 

Gracz fiński otrzymuje jednorazową nagrodę 5 PZ za 

unieszkodliwienie sowieckiej bazy artylerii (12.4.3). 

Automatyczne zwycięstwo. Gra kończy się natychmiast i 

dany gracz wygrywa, jeśli w dowolnym momencie kontroluje 

(7.3) każdy heks głównej drogi strategicznej prowadzącej od 

sowieckiego źródła zaopatrzenia do fińskiego źródła 

zaopatrzenia. 

Jeśli żaden z graczy nie osiągnie automatycznego zwycięstwa, 

gra będzie kontynuowana do ostatniej tury i wynik zostanie 

określony na postawie porównania ilości PZ zgromadzonych 

przez obu graczy. Możliwy jest remis. 

Uwagi strategiczne 

Gracz sowiecki będzie próbował zdobyć jak najwięcej terenu 

w pierwszym dniu, a następnego dnia będzie go bronić. Fiński 

gracz pierwszego dnia będzie musiał rozsądnie wyważyć ilość 

poświęconych jednostek do ilości oddanej ziemi. Drugiego 

dnia rozpocznie ofensywę swoją piechotą. Jest mało 

prawdopodobne, aby Finowie mieli wystarczająco dużo czasu 

na doprowadzenie do załamania sowieckiego morale. 

Oznacza to, że Sowieci mogą skutecznie kontratakować. Jeśli 

straty rozłożą się po równo, Finowie powinni liczyć na 

zwycięstwo tylko poprzez odzyskanie wszelkich celów, które 

zostały przez nich utracone pierwszego dnia na rzecz 

Sowietów, a także dodatkowo będą musieli zdobyć dwa cele, 

które na początku scenariusza są kontrolowane przez 

Sowietów. Szanse są dosyć wyrównane. 

Komentarz historyczny: 10 grudnia w ciągu dnia 

stoczono wiele walk, podczas których sowieckie jednostki 

z wyspy Kotisaari próbowały przedostać się do wioski 

Tolvajärvi po lodzie, ale ataki te nie były dobrze 

skoordynowane. Sowieci nie mogli przebić się przez 

obronę wioski. Wycofali się z powrotem na wyspę, 

zdezorganizowani, choć bez większych strat. Jedno źródło 

danych historycznych sugeruje, że tego dnia w okolicach 

mostu Hevossalmi i żwirowni pokazały się sowieckie 

czołgi, oraz że fińskie działo 37mm Bofors zniszczyło 

jeden, a po chwili reszta wycofała się. Być może Bielajev 

zamierzał wykorzystać czołgi jako dywersję, aby zwabić 

Finów broniących wioski na północ, dzięki czemu atak z 

wyspy Kotisaari miałby większe szanse. Może nie 

wiedział o działach Bofors. Możliwe jest również, że 
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zniszczonym czołgiem był jedynie lekki T-37, który 

holował działo artylerii lub przeciwpancerne. 

Gdy zapadła noc, batalion nowoprzybyłego 

sowieckiego 718. pułku przeprowadził ambitny nocny 

marsz i nagle pojawił się na lewej flance Finów. 

Zaskoczona kwatera główna fińskiego batalionu JR16 

została rozgromiona i uciekła, porzucając kuchnie 

polowe. Sowieci mogliby wygrać bitwę o Tolvajärvi, 

gdyby nie to, co nastąpiło później. Żołnierze sowieccy, 

wyziębieni i wyczerpani pięciodniowym marszem, 

zatrzymali się i zaczęli jeść gorącą kiełbasę gotującą się 

na kuchniach. Dało to Pajariemu wystarczająco dużo 

czasu na zorganizowanie jednostki złożonej z kucharzy, 

lekarzy i sanitariuszy (Prov/TF-P: kompania 

tymczasowa). Kontratakując zaciekle, Finowie zniszczyli 

sowiecki batalion. Nieliczne osoby, które przeżyły, były 

ścigane z pomocą potężnych świateł-szperaczy i 

eliminowane z pistoletów maszynowych Suomi. Ta akcja 

stanie się później znana jako „wojna kiełbasiana”. 

Talvela zaplanował duży fiński kontratak na 11 

grudnia. Nic jednak z tego nie wyszło, ponieważ Sowieci 

mieli własne plany. Batalion sowiecki z Kotisaari 

próbował przekroczyć lód Tolvajärvi i przejąć wioskę, 

tym razem z południa (szczegółowe informacje można 

znaleźć w komentarzu historycznym w 17.6). 

Sowieci spróbowali kilku innych ataków przez cały 

ranek i po południu i chociaż żaden z nich nie zakończył 

się sukcesem, udało im się zaangażować tak wiele fińskich 

jednostek, że Talvela był zmuszony odłożyć swój wielki 

kontratak do następnego ranka. To był ciężki dzień dla 

Finów: ich straty sięgały 120 zabitych lub rannych. 

 

 

 

17.6 Przekroczenie jeziora 

Historyczny nocy atak 

Przed świtem 11 grudnia sowieckie siły z wyspy Kotisaari 

próbowały przekroczyć lód i zaatakować wioskę Tolvajärvi 

przy wsparciu ciężkiej artylerii. Finowie z batalionu 3/JR16 

zajęli pozycje w okopach i czekali. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Ten scenariusz przedstawia 

interesującą sytuację, ale ze względu na małą skalę 

zwycięstwo lub porażka mogą zależeć od jednego lub dwóch 

rzutów kością. Gracze już od samego początku podejmują 

bardzo ważne decyzje. Powinni dobrze zaplanować kiedy 

zaatakować, a kiedy czekać i pozostawić ciężar ataku na 

przeciwniku. Ten scenariusz zalecam głównie do nauki, a nie 

do gry turniejowej. Zajmuje około pół godziny. 

Czas trwania: tury 19-22 (4 tury). 

Obszar gry: Używany jest tylko obszar na południe od 15 

rzędu heksów (bez niego). 

  Rozstawienie Finów: 

Gracz Fiński rozstawia swoje jednostki jako pierwszy.  

Nie dalej niż 2 heksy od dowolnego heksu wioski Tolvajärvi 

lub nie dalej niż 2 heksy od F25: 

• cały batalion 3/JR16 (5 jednostek). 

• 1 pluton moździerzy Mtr/JR16. 

Gracz fiński może umieścić do 4 znaczników okopów na 

dowolnym heksie, który zawiera jedną lub więcej jednostek 

fińskich. 

Fińska artyleria: ustaw 2 baterie 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 4. 

Fińskie posiłki: Brak. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Na wyspie Kotisaari: 

• cały batalion 1/364 (4 jednostki). Dwie kompanie 

piechoty zaczynają ze zredukowanym poziomem. 

Nie dalej niż 3 heksy od O19: 

• cały batalion 2/364 batalion (4 jednostki). Jedna z 

kompanii piechoty zaczyna zredukowana. 

• 1 jednostka moździerzy Mtr/364. 

W Valisaari (I23), Okkolansaari (K25), nie dalej niż  

3 heksy od Q25 oraz/lub na dowolnym głównym heksie 

drogowym od O19 do sowieckiego źródła zaopatrzenia: 

• 4 jednostki dział przeciwpancernych z 1/ oraz 2/ 139AT. 

Gracz może umieścić do 2 znaczników okopów na dowolnych 

heksach wyspy Kotisaari, które zawierają jedną lub więcej 

sowieckich jednostek. 

Sowiecka artyleria: 2 x 76 mm poza mapą. Dostępne są 

również wszystkie 3 bataliony 354. pułku artylerii. 

Sowiecka amunicja 76mm: 6. 

Sowieckie posiłki: Brak. 

Zasady specjalne: 

1. Gracz fiński nie może wejść do hotelu (M16) ani żwirowni, 

(L16) ani poruszać się w sąsiedztwie tych heksów. Gracz 

sowiecki nie może wchodzić na heksy J16 ani K16. 

Komentarz autora: Ma to na celu symulację wrogich 

jednostek lub ich stref kontroli w tych lokalizacjach. 

2. Żaden gracz nie otrzymuje dodatkowej amunicji ani 

punktów posiłków. Zignoruj przydziały amunicji i posiłki 

podane na torze kolejności tur. 

3. Bataliony 354. pułku artylerii mogą wystrzelić raz. Nie są 

zwracane na tor kolejności tur na podstawie rzutu kostką, jak 

to miałoby to miejsce wg standardowych zasad. 
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4. Finowie mają zwoje źródło zaopatrzenia na dowolnym 

heksie między A16 a F16, włącznie z nimi. 

5. Gracz sowiecki nie może użyć jednostek pancernych. 

6. Gracz fiński nie może wprowadzić „zmiany postawy 

operacyjnej”. 

7. Finowie mogą korzystać z dodatkowych znaczników 

okopów. Sowieci mają tylko dwa takie znaczniki. 

8. Gracz fiński nie może przeprowadzać nocnych napadów 

(pierwsza tura). Pozostałe zasady nie zmieniają się, dostępne 

są: podwójny ruch, ogniska i faza strat z powodu zimna. 

9. Należy pamiętać, że standardowe zasady dotyczące 

fińskiego bonusu za morale, +1 fińskiego bonusu do 

regeneracji i kary –1 do regeneracji jednostek dla sowieckiego 

gracza obowiązują we wszystkich turach z 11 grudnia. Te 

modyfikatory nie mają zastosowania podczas pierwszej tury 

scenariusza, ponieważ jest turą nocną sklasyfikowaną jako 

tura z dnia 10 grudnia. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracze nie otrzymują PZ w tym scenariuszu. 

Automatyczne zwycięstwo. Finowie osiągają automatyczne 

zwycięstwo natychmiast po wyeliminowaniu (nie tylko 

zredukowaniu) 3 lub więcej sowieckich jednostek piechoty 

lub KM, lub wchodząc na heks X28 (sowieckie źródło 

zaopatrzenia). 

Jeśli fiński gracz nie osiągnie automatycznego zwycięstwa, 

gra będzie kontynuowana do końca ostatniej tury, kiedy to 

Sowieci wygrają, jeśli będą zajmować jeden lub więcej 

heksów wioski Tolvajärvi jakąkolwiek swoją piechotą lub 

jednostką KM. Linia zaopatrzenia nie ma znaczenia. Każdy 

inny wynik to remis. 

Uwagi strategiczne: 

Ten mały scenariusz można określić jako „szachowy”. Duże 

znaczenie odgrywa początkowe rozstawienie jednostek. 

Sowieci prawdopodobnie będą chcieli rozstawić swoje działa 

przeciwpancerne w linii,  tworząc w ten sposób zaporę, której 

zadaniem będzie trzymanie Finów z daleka od sowieckiego 

źródła zaopatrzenia, tak aby nie spełnili warunków 

automatycznego zwycięstwa. Jednak z drugiej strony jedna 

lub dwie jednostki dział ppanc rozmieszczone możliwie 

najdalej z przodu mogą być przydatne w przeprowadzaniu 

koncentrycznych (okrążających) ataków na Finów broniących 

wioski, co najmniej dopóki Finowie nie zgromadzą tam silnej 

defensywy. 

Sowiecki gracz będzie musiał wybrać czy zaatakować 

podczas tury nocnej, tak jak Sowieci zrobili to historycznie, 

czy lepiej poczekać jedną lub więcej tur. Każde podejście ma 

wady i zalety. Uderzenie na Finów w ciemnościach jest grą 

typu „wszystko albo nic”. Podwójny ruch pozwala Sowietom 

na szybkie przejście i zdobycie przyczółku w wiosce już w 

pierwszej turze gry. Jeśli to się powiedzie, zdobędą doskonałą 

pozycję wyjściową. Jeśli jednak atak się nie uda, trudno 

będzie im pozbierać się po takiej porażce. Z kolei 

wstrzymywanie sowieckiego ataku na kolejną turę daje 

przewagę Finom, ponieważ posiadają bardziej skuteczne 

wsparcie dystansowe, a dodatkowo być może nawet uda im 

się zregenerować kilka zredukowanych jednostek, aby 

osiągnąć maksymalną skuteczność. Zbyt długie zwlekanie nie 

jest korzystne dla Sowietów również z tego powodu, iż będzie 

mniej czasu na zdobycie wioski. 

Dla fińskiego gracza głównymi dylematami (oprócz 

rozstawienia początkowego jednostek) będzie odpowiedź na 

pytania: kiedy zachować jednostkę w rezerwie, kiedy 

przerzucić na front, kiedy i które okopy zachować oraz kiedy 

je porzucić. Będzie też musiał podjąć ważną decyzję kiedy 

kontratakować. Finowie muszą zachować ostrożność, 

szczególnie w pierwszej turze gry, ponieważ nawet jeden 

nieudany atak może oznaczać porażkę. Jeśli Sowieci zdobędą 

jeden lub więcej heksów wioski podczas pierwszej tury 

nocnej, fiński gracz będzie musiał zdecydować czy 

natychmiast wykonać kontruderzenie w swojej turze nocnej, 

by nie dać Sowietom szansy na wykorzystanie zdobyczy, lub 

może poczekać do następnej tury i poranka, gdy fińskie ataki 

będą bardziej skuteczne dzięki bonusowi za morale. 

Komentarz historyczny: Fińscy lodowi nasłuchiwacze 

wykryli na zamarzniętym jeziorze nadciągających 

Sowietów. Finowie zareagowali błyskawicznie i 

natychmiast wysłali swoją kompanię, aby ich podeszła z 

boku. Starcie nastąpiło w chwili, gdy Sowieci schodzili na 

brzeg. Zepchnięci z powrotem na lód wycofujący się 

żołnierze wkrótce zaczęli uciekać całą ławą. Ponad 

połowa sowieckiego batalionu została zabita, a Finowie 

zdobyli wtedy 16 sowieckich LKM-ów. 

Alternatywna wersja: 

Jak wyżej z tym że ruch na południe od 24 rzędu heksów jest 

zabroniony dla obu graczy, z wyjątkiem kolumn na wschód od 

głównej drogi (kolumna P). To ograniczenie zmusza 

Sowietów do atakowania z lodu zamiast używania 

podwójnego ruchu, aby zejść na ląd gdzieś na południe od 

wioski, jak to miało miejsce w historii. W tej alternatywnej 

wersji scenariusza nieco większe szanse mają Finowie. 
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17.7 Walka na lodzie 

Alternatywna wersja przejścia przez lód 

Jest to hipotetyczna odmiana scenariusza 17.6, która bada 

co by się stało gdyby Sowieci czekali do 11 dnia na 

rozpoczęcie ataku. Mieliby wtedy czas, by w pełni 

zregenerować swoje jednostki, ale także musieliby 

przekraczać lód w biały dzień. Opóźnienie mogło również dać 

fińskiemu batalionowi ErP9 czas na dotarcie na front. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Podobnie jak w przypadku 

wersji 17.6, z powodu małej liczby jednostek w tym 

scenariuszu zwycięstwo może zależeć od jednego lub dwóch 

rzutów kostką. Dlatego jest to dobry scenariusz do nauki, ale 

nie rywalizacji. Brak tury nocnej nadaje temu scenariuszowi 

zupełnie inny charakter i dla nowych graczy jest bardziej 

zalecany niż 17.6. Zajmie około 30 minut. 

Czas trwania: tury 22-25 (4 tury). 

Obszar gry: W tym scenariuszu używany jest tylko obszar na 

południe od 15 rzędu heksów (bez niego). 

  Rozstawienie Finów: 

Gracz Fiński rozstawia swoje jednostki jako pierwszy. Są te 

same zasady rozstawienia co w 17.6, z tym że tutaj fiński 

gracz może umieścić maksymalnie 5 znaczników okopów na 

heksach zawierających jedną lub więcej fińskich jednostek. 

Fińska artyleria: ustaw 2 baterie 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 4. 

Fińskie posiłki: Warunkowo kompanie piechoty 1/, 2/ i 3/ 

ErP112 (3 jednostki) stają się dostępne w 24 turze, jeśli 

sowiecki gracz będzie wtedy kontrolować jeden lub więcej 

heksów wioski Tolvajärvi. Jeśli jednostki te nie wejdą w 24 

turze, ponownie kwalifikują się na 25 turę (ostatnia tura), z 

tym że znów tylko jeśli sowiecki gracz będzie wtedy 

kontrolować jeden lub więcej heksów wioski Tolvajärvi. 

Niezależnie od tego, czy wejdą w turze 24 czy 25, każda z tych 

jednostek wydaje 3 PR, aby wejść na mapę przez hex F16. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Tak samo jak w scenariuszu 17.6 z takim wyjątkiem, iż 

wszystkie sowieckie jednostki zaczynają z pełną sprawnością 

oraz rozstawiają batalion 2/364 i jedną jednostkę moździerzy 

na dowolnym miejscu w odległości 5 heksów od mostu 

Kivisalmi.  

Sowiecka artyleria, amunicja 76mm i posiłki są takie same jak 

w scenariuszu 17.6. 

Zasady specjalne: 

Takie jak w scenariuszu 17.6, z tym że wszystkie zapisy dot. 

tury nocnej i 10 grudnia tutaj nie mają zastosowania. 

Warunki zwycięstwa: 

Takie jak w scenariuszu 17.6. 

Uwagi strategiczne: 

Ze względu na brak tury nocnej na początku scenariusza gra 

wygląda zupełnie inaczej niż w 17.6. Teraz, gdy Finowie 

korzystają z bonusu za morale, Sowieci nie będą ryzykować 

szturmu z zamarzniętego jeziora (Finowie otrzymują 

korzystne przesunięcie kolumny netto o 3P w szturmach). 

Korzystniejsze dla nich będzie prowadzenie zwykłego 

ostrzału ze wsparciem ich dużych dział artylerii. Po zejściu z 

lodu i dostaniu się do wioski, będą musieli bronić zdobytej 

pozycji przed brutalnymi i ciągłymi atakami Finów. 

 

 

 

17.8 Bitwa o wyspę Kotisaari 

Ostatni dzień, sektor południowy 

Ten mały scenariusz przedstawia ostatni dzień 

i desperacką próbę Sowietów utrzymania wyspy Kotisaari. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Ze względu na mały rozmiar ten 

scenariusz jest zalecany głównie jako ćwiczenie. Rozgrywka 

zajmuje około godzinę. 

Czas trwania: tury 27-32 (6 tur). 

Obszar gry: W tym scenariuszu używane są tylko heksy na 

południe od rzędu 15 (bez niego). Zobacz także zasady 

specjalne. 

Kolejność: Pierwszym graczem jest gracz fiński. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Sowieci rozstawiają swoje jednostki jako pierwsi. 

Gdziekolwiek na wyspie Kotisaari: 

• cały batalion 1/364 (4 jednostki). 
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Na dowolnym heksie drogi strategicznej od O19 do Q25: 

• cały batalion 2/364 (4 jednostki), wszystkie jednostki 

zaczynają ze zredukowanym poziomem. 

• cały batalion 3/364 (4 jednostki). 

Na wyspie Kotisaari, nie dalej niż 2 heksy od O19 lub na 

dowolnym heksie drogi strategicznej od O19 do Q25: 

• jednostka moździerzy Mtr/364. 

• jednostka dział piechoty IG/364. 

W Valisaari (I23), Okkolansaari (K25), nie dalej niż 3 

heksy od Q25 oraz/lub na dowolnym heksie drogi 

strategicznej od O19 do sowieckiego źródła zaopatrzenia: 

• 2 jednostki dział przeciwpancernych 1/139AT. 

• 2 jednostki dział przeciwpancernych 2/139AT. 

Nie dalej niż 2 heksy od O19: 

• cały batalion 1/609 (4 jednostki), wszystkie zaczynają ze 

zredukowanym poziomem sprawności. 

Po ustawieniu swoich jednostek sowiecki gracz może 

umieścić maksymalnie dwa znaczniki okopów na dowolnym 

heksie wyspy Kotisaari lub mostu Kivisalmi, które zawierają 

jedną lub więcej jednostek sowieckich. 

Sowiecka artyleria: 1 x 76 mm ustaw poza mapą. 1 x 122mm 

batalion 354. pułku artylerii. 

Sowiecka amunicja 76mm: 2. 

Sowieckie posiłki: Brak. 

  Rozstawienie Finów: 

Na lub obok dowolnego heksu wioski Tolvajärvi lub nie dalej 

niż 3 heksy od wioski na F21: 

• 1 kompania piechoty 1/Erp10. 

• cały batalion Erp112 (4 jednostki). 

• kompanie 8/ oraz 9/3/JR16 (2 jednostki). 

• 2 jednostki KM: MG/3/JR16. 

• 1 pluton moździerzy Mtr/JR16. 

Fińska artyleria: ustaw 1 baterię 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 2. 

Fińskie posiłki: 1 kompania piechoty 7/3/JR16 wchodzi na 

heks F16 podczas tury 29. 

Zasady specjalne: 

1. Żadna jednostka żadnej ze stron nie może wchodzić ani 

poruszać się w pobliżu heksów hotelu (M16) lub żwirowni 

(L16). Gracz sowiecki nie może poruszać się obok heksów 

mostu Hevossalmi (J16, K15). 

Komentarz autora: Ma to na celu symulację wrogich 

jednostek lub ich stref kontroli w tych lokalizacjach. 

2. Żaden gracz nie otrzymuje dodatkowej amunicji. Zignoruj 

przydziały amunicji podane na torze kolejności tur. 

3. Posiłki wymienione na torze kolejności tur nie są dostępne 

dla żadnej ze stron. 

4. Finowie zaczynają mając zmienioną postawę operacyjną. 

5. Finowie otrzymują 1 punkt uzupełnień w 28 turze; zignoruj 

wartości uzupełnień podane na torze kolejności tur. 

6. Finowie mają zwoje źródło zaopatrzenia na dowolnym 

heksie między A16 a F16, włącznie z nimi. 

7. Gracz sowiecki nie może użyć jednostek pancernych. 

8. Po obu stronach nie są dostępne żadne dodatkowe znaczniki 

okopów. 

9. Sowiecki batalion 354. pułku artylerii może wystrzelić raz. 

Nie jest zwracany na tor kolejności tur na podstawie rzutu 

kostką, jak to byłoby wg standardowych zasad. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracze nie otrzymują PZ w tym scenariuszu. 

Automatyczne zwycięstwo. Gracz osiąga automatyczne 

zwycięstwo natychmiast po wyeliminowaniu (nie tylko 

zredukowaniu) 3 lub więcej wrogich jednostek piechoty lub 

KM. Ponadto fiński gracz wygrywa automatycznie 

natychmiast po spełnieniu jednego z dwóch poniższych 

warunków: 

1. Dowolna jednostka fińska wejdzie na heks sowieckiego 

źródła zaopatrzenia. 

2. Na wyspie Kotisaari nie ma jednostek sowieckich, a 

Finowie kontrolują oba heksy mostu Kivisalmi. 

Jeśli fiński gracz nie osiągnie automatycznego zwycięstwa, 

wygrywa gracz sowiecki. Remis nie jest możliwy. 

Uwagi strategiczne: 

Kluczowe znaczenie ma początek. Finowie będą chcieli jak 

najszybciej dostać się na wyspę. Powinni poważnie rozważyć 

przesunięcie sił okrężną drogą z zamiarem zajęcia 

sowieckiego źródła zaopatrzenia. Sowieci muszą być 

elastyczni. Jeśli Finowie wykonają manewr oskrzydlający, 

powinni jak najszybciej opuścić wyspę i bronić głównej drogi 

strategicznej, tworząc duże stosy jednostek. 

Komentarz historyczny: Finowie przeprowadzili 

dwukierunkowy atak na wyspę Kotisaari, wykorzystując 

małą wysepkę Valisaari na południowym krańcu i osadę 

Saarola na północy. Udało im się wyprzeć Sowietów z 

wyspy, ale nie byli w stanie kontynuować pościgu z 

powodu błędów logistycznych. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, patrz 19.3. 
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17.9 Bitwa o hotel: czołgi na ratunek! 

Ostatni dzień, sektor środkowy 

Ten scenariusz przedstawia atak Finów na hotel 

turystyczny w ostatnim dniu bitwy (12 grudnia), a także 

sowiecki odwrót wspierany przez elementy batalionu 

pancernego. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Ten scenariusz jest zalecany dla 

graczy, którzy mają już pewne doświadczenie w grze. Można 

go ukończyć w ciągu około godziny do 90 minut. 

Czas trwania: tury 27-30 (4 tury). 

Obszar gry: tylko rzędy heksów od 13 do 19 włącznie. 

Kolejność: Pierwszym graczem jest gracz fiński. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Sowieci rozstawiają swoje jednostki jako pierwsi. 

Na lub obok heksu P15: 

• 1 kompania piechoty 4/2 / 609. 

• 1 jednostka kar. masz. MG/2/609 (zredukowana). 

Na lub obok heksu P17: 

• 2  kompanie piechoty 5/ i 6/2 / 609. 

• 1 jednostka moździerzy  Mtr / 609. 

Każda kompania piechoty z batalionu 2/609 w którejkolwiek 

z powyższych lokalizacji zaczyna zredukowana. 

Nie dalej niż 2 heksy od hotelu (M16): 

• cały batalion 3/609 (4 jednostki). 

Nie dalej niż 2 heksy od O19 oraz/lub na dowolnym heksie 

w kolumnach M lub N: 

• cały batalion 1 / 609 (4 jednostki). 

• 1 jednostka działa piechoty IG / 609. 

• 2 jednostki dział przeciwpancernych 3/139AT. 

Gracz sowiecki może położyć znaczniki okopów na 

maksymalnie dwóch heksach zawierających jedną lub więcej 

jednostek sowieckich. 

Sowiecka artyleria: 1x76mm ustaw poza mapą. Dodatkowo 

1x122mm batalion z 354. pułku artylerii, 1x152 mm batalion 

z 354. pułku artylerii. 

Sowiecka amunicja 76mm: 2. 

Sowieckie posiłki: 1 jednostka pancerna T-26 m31 wchodzi 

przez heks O19 w 29 turze. 

  Rozstawienie Finów: 

Na lub obok heksu I14: 

• 2 jednostki kompani piechoty 2/ i 3 / ErP10. 

Na lub obok heksu I16: 

• cały batalion 2/JR16 (5 jednostek). 

• Pajari. 

Nie dalej niż 3 heksy od Lutikkamökki (E13): 

• 2 plutony moździerzy Mtr / JR16. 

• 1 pluton saperów Eng / JR16. 

• 1 pluton dział przeciwpancernych AT / JR16. 

• cały batalion rowerowy PPP7 (3 jednostki). 

• 1 kompania piechoty 7/3 / JR16. 

• 1 kompania piechoty 8/3 / JR37. 

• 1 kompania tymczasowa Prov / TF-P. 

Komentarz historyczny: Na początku fińskiej 

ofensywy jednostki te były trzymane w rezerwie. 

Po ustawieniu wszystkich swoich jednostek fiński gracz może 

umieścić znaczniki okopów na maksymalnie dwóch heksach 

zawierających jego jednostki. 

Fińska artyleria: ustaw 2 baterie 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 4. 

Fińskie posiłki: Zgodnie z torem kolejności tur. 

Zasady specjalne: 

1. Żaden gracz nie otrzymuje dodatkowej amunicji. Zignoruj 

przydziały amunicji podane na torze kolejności tur. 

2. Sowiecki punkt zaopatrzeniowy jest na heksie O19. 

3. Gracz sowiecki ma w sumie dwa znaczniki okopów 

dostępne w całym scenariuszu, w tym znaczniki użyte podczas 

rozstawienia początkowego. 

4. Dwa bataliony 354. pułku artylerii mogą strzelać po jednym 

razie. Nie są zwracane na tor kolejności tur na podstawie rzutu 

kostką, jak to byłoby wg standardowych zasad. 

5. Obowiązują zasady załamania sowieckiego morale 

(17.0.4), z takim wyjątkiem (ważne), iż może on się wydarzyć 

podczas fazy porządkowej gracza sowieckiego, jeśli całkowita 

liczba sowieckiej piechoty o pełnej sprawności plus jednostki 

KM o pełnej sprawności na mapie wynosi 4 lub mniej. 

Komentarz autora: Jest to 1/3 pierwotnej liczby 

jednostek z pełnym poziomem. Liczbowo jest to mniej 

więcej jeden sowiecki pułk piechoty. 

6. W tym scenariuszu nie obowiązują normalne zasady 

dotyczące jednostek pancernych (12.1.4). Gracz sowiecki nie 

poświęca żadnych PZ, jeśli zechce wprowadzić 1 kompanię 

czołgów. Nie może jednak wprowadzić ich więcej. 

7. Dwa punkty uzupełnień stają się dostępne dla Finów w 

turze 28. 
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Warunki zwycięstwa: 

W tym scenariuszu gracze zdobywają PZ za straty wroga wg 

zwykłych zasad (17.0.3). Ponadto gracz sowiecki (tylko on) 

zdobywa PZ za kontrolę następujących lokalizacji na koniec 

scenariusza, przy czym linie zaopatrzenia nie mają znaczenia 

podczas określania kontroli tych heksów: 

• Żwirownie (5 PZ) 

• Hotel (10 PZ) 

• heks O19 (5 PZ) 

Gracz z największą liczbą PZ na końcu scenariusza zostaje 

zwycięzcą. Możliwy jest remis. 

Uwagi strategiczne: 

Odpowiednie rozstawienie początkowe jest bardzo ważne dla 

obu graczy. Finowie mogą przeprowadzić szturm na moście 

Hevossalmi lub żwirowniach w pierwszej turze, ale jeśli 

zechcą zrobić szturm gdziekolwiek indziej, będą musieli 

spędzić jedną turę na podejście do wroga. Wynik pierwszych 

starć ma duże znaczenie: jeśli Finowie zostaną uwięzieni na 

lodzie, sprawy mogą się potoczyć dla nich bardzo źle. Jeśli 

zastosują bardziej konserwatywne podejście i będą atakować 

tylko przez most, dadzą Sowietom więcej czasu na 

zorganizowanie obrony. 

Komentarz historyczny: Walka o hotel była 

prawdopodobnie najbardziej dramatycznym momentem 

całej pięciodniowej bitwy. Gracze powinni zapoznać się z 

rozdziałem 19.3. 

 
 

17.10 Bitwa o Hirvasvaarę 

Ostatni dzień, sektor północny 

Finowie i Sowieci nieoczekiwanie spotkali się, gdy 

jednocześnie próbowali okrążyć jezioro Hirvasjärvi od 

północy. Liczniejsi Finowie próbowali odzyskać osadę 

Hirvasvaara przy minimalnym wsparciu artylerii. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Jest to krótki scenariusz z 

udziałem bardzo małej liczby jednostek. Jako taki stanowi 

doskonałe wprowadzenie do gry. Powinien dać obu graczom 

obraz tego jakie znaczenie ma pozycjonowanie jednostek i jak 

działają strefy kontroli jednostek (SK). Wynik bitwy może 

bardzo się zmieniać w zależności od jednego lub dwóch 

rzutów kostką. Obie strony mają mniej więcej równe szanse 

na zwycięstwo, ale aby wygrać, muszą zastosować odmienne 

strategie. Rozgrywka zajmie godzinę lub krócej. 

Czas trwania: tury 27-31 (5 tur). 

Obszar gry: tylko rzędy heksów od 1 do 16 włącznie. 

Kolejność: Pierwszym graczem jest gracz fiński. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Sowieci rozstawiają swoje jednostki jako pierwsi. 

W Hirvasvaara (S11) lub obok: 

• cały batalion 2/718 (4 jednostki). Wszystkie jednostki 

tego batalionu zaczynają zredukowane. 

Na lub obok heksu P7: 

• cały batalion 3/718 (4 jednostki). 

Nie dalej niż 3 heksy od X12: 

• cały batalion 2/609 (4 jednostki). Trzy jednostki tego 

batalionu (dowolne dwie kompanie piechoty plus 

jednostka KM) zaczynają zredukowane. 

W dowolnym z powyższych trzech obszarów: 

• 1 jednostka moździerzy Mtr / 718. 

• 1 jednostka dział piechoty IG / 718. 

Sowiecka artyleria: 1x76mm ustaw poza mapą. 

Sowiecka amunicja 76mm: 2. 

Sowieckie posiłki: 1 kompania piechoty 2/1/609 wchodzi 

przez heks Q16 w 28 turze. 

  Rozstawienie Finów: 

Gdziekolwiek nie dalej niż 1 heks od K7 oraz/lub od J10: 

• 2 kompanie piechoty 1/ oraz 2/1/JR16. 

• 2 jednostki KM MG/1/JR16 (obie zredukowane). 

• cały batalion Erp9 (4 jednostki). 

Fińska artyleria: ustaw 1 baterię 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 2. 

Fińskie posiłki: Pozostała jednostka batalionu 1/JR16, 

kompania piechoty 3/1/JR16, wchodzi na heks F16 w 28 turze. 

Zasady specjalne: 

1. Heks Q16 jest traktowany do wszystkich celów jako 

sowieckie źródło zaopatrzenia. 

2. Żaden gracz nie otrzymuje dodatkowej amunicji, punktów 

uzupełnień ani posiłków wskazanych na torze kolejności tur. 

3. Żadna jednostka żadnej ze stron nie może się wejść ani 

poruszać się obok żwirowni (L16), hotelu (M16), heksu 

wioski N16 ani mostu Hevossalmi (J16, K15). 

Komentarz historyczny: Na tym obszarze toczyła się 

zacięta walka. 

4. Żadna fińska jednostka nie może poruszyć się na heks Q16 

ani w jego sąsiedztwie. 

5. Żadna jednostka z sowieckiego batalionu 2/718 nie może 

oddalić się dalej niż 4 heksy od Hirvasvaary (S11) w 

dowolnym momencie podczas scenariusza. Dotyczy to 

również odwrotu; jednostki zmuszone do wycofania się poza 

ten obszar muszą zamiast tego zredukować swój poziom. 

Komentarz historyczny: Ten batalion miał rozkaz 

obrony pozycji w wiosce. 

6. Gracz sowiecki nie może użyć jednostek pancernych. 
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7. Sowieci mają dostępne dwa znaczniki okopów, mogą je 

użyć w trakcie gry. Finowie nie mogą budować okopów. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracze nie zdobywają PZ za straty wroga wg 17.0.3. 

Automatyczne zwycięstwo. Gracz sowiecki osiąga 

automatyczne zwycięstwo gdy jego jednostka o pełnej 

sprawności wejdzie na heks fińskiego źródła zaopatrzenia. 

Obaj gracze zdobywają PZ na koniec scenariusza w 

następujący sposób: 

• 1 PZ za każdą wyeliminowaną piechotę wroga lub 

jednostkę KM (nie tylko zredukowaną). 

• Kontrola nad Hirvasvaarą jest warta 4 PZ dla Finów i 2 

PZ dla Sowietów. Jeśli heks jest kontrolowany, ale 

jednostka kontrolująca nie posiada linii zaopatrzenia, 

wtedy kontrola jest warta połowę PZ dla danej strony. 

Sowieci (tylko oni) zdobywają dodatkowe PZ: 

• 0,5 PZ za każdą piechotę o pełnej sprawności lub 

jednostkę KM, która opuszcza mapę w dowolnym 

momencie gry przez heks Q16. Jednostki zredukowane 

nie zdobywają PZ za wyjście z mapy. 

Komentarz historyczny: Żołnierze byli bardzo, 

wręcz rozpaczliwie potrzebni do obrony hotelu. 

Jeśli sowiecki gracz nie osiągnie automatycznego zwycięstwa, 

gra trwa do końca ostatniej tury i wtedy wygrywa gracz z 

największą liczbą PZ. Możliwy jest remis. 

Uwagi strategiczne: 

Finowie powinni być w stanie przejąć i utrzymać osadę 

Hirvasvaara w jednej grze na dwie. W wielu grach Finowie 

będą zdobywać PZ eliminując wroga, ale Sowieci nadal będą 

mieli 2 PZ za wioskę. W wielu rozgrywkach Finowie zdobędą 

osadę, lecz utracą ją do ostatniej tury. Zwycięstwa powinny 

rozłożyć się pół na pół, choć czasem będą losowe. 

Grając Finami w tym scenariuszu jesteś agresorem. Twoje 

szturmy z przesunięciem kolumny o 3P w TWW są zabójcze 

- używaj ich kiedy tylko możesz. Zwykły ostrzał przy 

przesunięciu kolumny o 1P jest również dosyć skuteczny, 

choć tu mogą się wmieszać sowieckie siły wsparcia - 

szczególnie ich irytujące moździerze! Pamiętaj, że są dwie 

drogi do zwycięstwa. Jeśli wioska jest nieosiągalna, idź po 

zwycięstwo po trupach. 

Grając po stronie sowieckiej musisz zdecydować gdzie się 

bronić. Grając agresywnie przegrasz. Musisz także znaleźć 

kompromis między rezygnacją z terenu a ponoszeniem strat w 

celu obrony wioski. Jeśli to możliwe, postaraj się odsuwać 

swoje jednostki od Finów, aby nie mogły przeprowadzić 

szturmu. Jeden fiński szturm na turę jest wystarczająco zły, a 

ich modyfikator 3P jest zabójczy! Pamiętaj, aby jak 

najczęściej używać moździerzy. Przekonasz się, że naprawdę 

mogą przytępić atak Finów podczas zwykłych ostrzałów. 

Zachowaj je, jeśli to możliwe, jako wsparcie obronne. Jeśli 

Finom nie idzie i stracą kilka jednostek, możesz rozważyć atak 

i walkę o PZ za eliminację wroga, ale tylko gdy zdobędziesz 

pewność, że możesz wyraźnie pokonać jedną lub dwie 

zredukowane jednostki. 

Komentarz historyczny: Bitwa była trudna dla obu stron. 

Elementy 718. Pułku Strzelców otrzymały rozkaz ataku na 

fińskie skrzydło, ale opóźnił je trudny teren w pobliżu 

północnego krańca Hirvasjärvi. Batalion 1/JR16 

samodzielnie wykonał manewr oskrzydlający, gdy obie 

strony nieoczekiwanie spotkały się. Jedni i drudzy byli 

zaskoczeni tym zderzeniem. Początkowo wielu Finów 

wycofało się na drogę. Jednak ich prawa flanka nie 

wiedziała o tym i ruszyła do szturmu na Hirvasvaarę. Mała 

grupa Finów zdołała się okopać i związać w walce dużą 

liczbę Sowietów. Po więcej szczegółów zobacz w 19.3. 

 
 

17.11 Dwóch na dwóch 

Alternatywny ostatni dzień, sektor północny 

W tym hipotetycznym wariancie poprzedniego 

scenariusza Sowieci przeznaczyli część swoich sił na obronę 

hotelu, dzięki czemu konflikt w pobliżu Hirvasvaary stał się 

bardziej wyrównany (mniej więcej dwa bataliony przeciwko 

dwóm batalionom). Cele zwycięstwa zostały zmienione, aby 

to odzwierciedlić. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Jest to krótki scenariusz z 

niewielką liczbą jednostek. To doskonałe wprowadzenie do 

gry i powinno być dość zrównoważone. Zobacz także uwagę 

dot. rozgrywki z 17.10. Ten scenariusz można rozegrać w 

mniej niż godzinę. 

Czas trwania: tury 27-31 (5 tur). 

Obszar gry: używane są tylko rzędy heksów 1-16. 

Pierwszy gracz: Gracz fiński jest pierwszym graczem. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Sowieci rozstawiają swoje jednostki jako pierwsi. 

Na dowolnych heksach w kolumnie O lub na wschód od tej 

kolumny heksów: 

• cały batalion 2/718 (4 jednostki). Wszystkie jednostki 

tego batalionu rozpoczynają scenariusz zredukowane. 

• cały batalion 3/718 (4 jednostki). 

• 1 jednostka moździerzy Mtr/718. 

• 1 jednostka dział piechoty IG/718. 
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Sowiecka artyleria: 1x76mm ustaw poza mapą. 

Sowiecka amunicja 76mm: 2. 

Sowieckie posiłki: 1 kompania piechoty 2/1/609 wchodzi 

przez heks Q16 w 28 turze. 

  Rozstawienie Finów: 

Tak samo jako w scenariuszu 17.10 (dotyczy to również 

artylerii, amunicji i posiłków). 

Zasady specjalne: 

Takie jak w scenariuszu 17.10 z tym że sowiecki batalion 

2/718 nie ma specjalnych ograniczeń ruchu; może się oddalić 

o więcej niż 4 heksy od Hirvasvaary. 

Warunki zwycięstwa: 

Takie jak w scenariuszu 17.10 z takim wyjątkiem (ważne),  

iż kontrola Hirvasvaary jest warta 2 PZ dla Sowietów i 4 PZ 

dla Finów. Do określenia kontroli nie trzeba sprawdzać linii 

zaopatrzenia danej jednostki. 

Komentarz autora: Tak, zgadza się: punktacja jest 

odwrotna niż w scenariuszu 17.10. 

Uwagi strategiczne: 

Mimo że w tym scenariuszu jest mniej Sowietów niż w 17.10, 

Finowie chcąc zdobyć wioskę wciąż mają trudny orzech do 

zgryzienia. Prowadząc Finów nie zapominaj, że możesz także 

odnieść zwycięstwo poprzez eliminację jednostek wroga – z 

tym że na tym polu musisz się wykazać bardziej niż w 

scenariuszu 17.10, ponieważ tu wioska jest warta więcej dla 

sowieckiego gracza. 

 
 

17.12 Dzień piąty 

Scenariusz z dowolnym rozstawieniem wstępnym 

Ten scenariusz obejmuje cały piąty, ostatni dzień bitwy (12 

grudnia). Finowie prowadzą totalną ofensywę we wszystkich 

sektorach. Sowieci wprowadzają swoje czołgi, próbując 

ratować sytuację. Jest to wersja scenariusza z dowolnym 

rozstawieniem początkowym, która daje graczom dużo 

możliwości wypróbowania niehistorycznych strategii. 

Polecam go bardziej niż wersję historyczną, ponieważ jest 

mniej przewidywalny. Gracze, którzy chcą doświadczyć 

sytuacji historycznej, powinni zagrać w 17.13. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Nasze rozgrywki testowe 

wykazały, że ten scenariusz jest szybki, chaotyczny, 

nieprzewidywalny i zapewnia dużo zabawy. Posiada dużą 

dawkę regrywalności z powodu zmiennego początkowego 

rozstawienia jednostek. Nie jest zalecany dla początkujących 

graczy ze względu na dużą liczbę jednostek i dosyć 

skomplikowaną sytuację strategiczną - jeden błąd może 

spowodować przegraną. Rozgrywka trwa od półtorej do 

dwóch godzin. 

Czas trwania: tury 27-32 (6 tur). 

Obszar gry: cała mapa. 

Pierwszy gracz: Gracz fiński jest pierwszym graczem. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Sowieci rozstawiają swoje jednostki jako pierwsi. 

Na polu trwale wyeliminowanych jednostek „Permanently 

Eliminated” na głównej planszy: 

• cały batalion 1/718 (4 jednostki). 

Komentarz historyczny: Te zniszczone jednostki 

reprezentują ofiary „wojny kiełbasianej”, która 

miała miejsce w nocy z 11 na 12 grudnia. 

Wszystkie inne jednostki sowieckie, z wyjątkiem 4 

jednostek pancernych, rozpoczynają grę na mapie na co 

najmniej jednym z następujących obszarów: 

• Nie dalej niż 3 heksy od Hirvasvaary (S11). 

• Nie dalej niż 6 heksów od dowolnego heksa 

Haukilampi (U5, U6). 

• Nie dalej niż 2 heksy od wysepki na P15. 

• Nie dalej niż 2 heksy od hotelu (M16). 

• Nie dalej niż 3 heksy od O19. 

• Na dowolnym heksie głównej drogi od O19 do 

sowieckiego źródła zaopatrzenia. 

• Nie dalej niż 2 heksy od dowolnego heksu wyspy 

Kotisaari. 

• Nie dalej niż 3 heksy od Q25. 

Komentarz autora: Pozwala to na ustawienie 

jednostek wzdłuż linii brzegowej Tolvajärvi. 

Po ustawieniu swoich jednostek sowiecki gracz redukuje 

poziom dowolnych 7 kompanii piechoty i 3 jednostek KM. 

Gracz sowiecki może umieścić znaczniki okopów na 

maksymalnie czterech heksach zawierających jedną lub 

więcej jednostek sowieckich. 

Sowiecka artyleria: 3x76mm ustaw poza mapą, dodatkowo 

dostępne są wszystkie 3 bataliony 354. pułku artylerii. 

Sowiecka amunicja 76mm: 4. 

Sowieckie posiłki: Brak. 

  Rozstawienie Finów: 

Po zakończeniu rozstawiania jednostek przez gracza 

sowieckiego, gracz fiński rozstawia wszystkie swoje jednostki 

oprócz działa przeciwpancernego Obuhov. Rozstawia 

również kompanię tymczasową Prov/TF-P. Wszystkie fińskie 

jednostki powinny zostać rozmieszczone w następujący 

sposób: 
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Sektor Północny: 

• Na lub obok K7. 

• Na lub obok J10. 

Sektor Centralny: 

• Nie dalej niż 5 heksów od Lutikkamökki (E13). 

Sektor południowy: 

• W dowolnym heksie wioski Tolvajärvi lub obok. 

• Na lub obok F21. 

• Na dowolnym heksie wyspy Kotisaari, który sąsiaduje 

co najwyżej z jedną jednostką sowiecką. Na Kotisaari 

mogą zostać rozstawione maksymalnie 3 jednostki 

fińskie. 

Ważne! W każdym sektorze należy rozmieścić przynajmniej po 

6 kompanii piechoty. 

Komentarz autora: Jeśli więc Sowieci zdecydują się 

porzucić Kotisaari od samego początku, Finowie zaczną 

kontrolować wyspę i będą mogli jej używać jako bazy 

wypadowej. 

Po ustawieniu swoich jednostek fiński gracz redukuje poziom 

dowolnych 2 jednostek KM. 

Fiński gracz może umieścić znaczniki okopów na 

maksymalnie czterech heksach zawierających jego jednostki. 

Fińska artyleria: ustaw 4 baterie 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 8. 

Fińskie posiłki: zgodnie z torem kolejności tur. 

Zasady specjalne: 

1. Finowie właśnie zmienili postawę operacyjną i będą za to 

otrzymywać dodatkowe, korzystne przesunięcie o jedną 

kolumnę dla wszystkich ostrzałów i szturmów podczas 

pierwszej tury scenariusza (patrz 17.1: zasady specjalne). 

Uwaga: Oznacza to, że podczas pierwszej tury fińskie 

ataki mają wartość netto 4P! 

2. Obowiązują zasady sowieckiego załamania morale (17.0.4) 

3. Żaden gracz nie otrzymuje dodatkowej amunicji. Zignoruj 

przydziały amunicji podane na torze kolejności tur. 

4. Każde działo z 354. pułku artylerii może wystrzelić tylko 

raz. Nie są zwracane na tor kolejności tur na podstawie rzutu 

kostką, jak to byłoby wg standardowych zasad. 

5. W tym scenariuszu obowiązują normalne zasady dotyczące 

wprowadzenia sowieckich czołgów (12.1.4). 

6. Wszystkie znaczniki okopów są dostępne dla obu graczy. 

Warunki zwycięstwa: 

Takie same jak w kampanii (17.1). 

Uwagi strategiczne: 

Dowolne rozstawienie początkowe oznacza, że żadne dwie 

gry nie będą rozgrywane tak samo. Zapraszamy do 

eksperymentowania. 

Sowiecki gracz, tak jak w kampanii, zaczyna z dużą pulą PZ, 

ale z czasem będą się one zmniejszać, gdy Finowie zaczną 

eliminować sowieckie jednostki i zdobywać kolejne cele. 

Ogólnie rzecz biorąc, Finowie będą próbować atakować, gdy 

tylko będzie to możliwe (modyfikator 3P netto), a Sowieci 

będą próbować bronić się w miejscach, w których atakujący 

będą mieli trudniej zorganizować szturm. Z punktu widzenia 

sowieckiego gracza, łatwiej to powiedzieć niż wykonać. 

Sowieci nie mają wystarczającej liczby jednostek o pełnej 

sprawności, aby wytrzymać długo w dowolnym z sektorów, a 

jeśli zaangażują swoje zredukowane jednostki do aktywnej 

obrony, to nie będą mogły się zregenerować z powodu 

bliskości wrogich jednostek oraz karnego MOD -1 w turach z 

12 grudnia. Gracz sowiecki będzie musiał zadecydować kiedy 

twardo bronić, a kiedy ustąpić. 

Grając Finami masz dużo opcji do wyboru. Czy atakujesz 

wzdłuż głównej drogi strategicznej, czy na dalekiej północy i 

południu, gdzie łatwiej jest się przemieszać? Ucieczka na 

południe jest kusząca, ale bez sieci drogowej twoje 

moździerze nie byłyby w stanie dotrzymać kroku innym 

jednostkom i możesz stać się dobrym celem dla sowieckich 

moździerzy i artylerii. No i uważaj na sowieckie czołgi... 

Gracze powinni zauważyć, że historycznie sowieckie czołgi 

nie stanowiły większego zagrożenia ze względu na położenie 

fińskich dział przeciwpancernych. Jednak w grze ostrzał z 

fińskich dział nie ma takiej mocy. Przemieszczenie tych dział 

na odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie, aby mogły 

zagrozić sowieckim czołgom, nie będzie łatwym zadaniem. 

Jeśli fiński gracz wybierze inną drogę ataku niż główna droga 

przez most Hevossalmi, jego działa mogą nie być w stanie 

nadążyć za ofensywą. Ale jeśli wybierze główną drogę, będzie 

musiał zmierzyć się z wytrwałymi sowieckimi obrońcami w 

żwirowniach i hotelu. 

Grając stroną sowiecką powinieneś trzymać niektóre 

jednostki w rezerwie na głównej drodze. W przeciwnym razie 

fiński gracz może łatwo wygrać, przekraczając południowy 

kraniec jeziora i kierując się do twojej bazy artylerii w punkcie 

zaopatrzenia. Musisz budować silne stosy obronne w 

głównych punktach komunikacyjnych, ale zachowaj 

wystarczającą elastyczność, aby szybko przesunąć ciężar 

obrony w inne miejsce i móc zastopować postępy bardziej 

zwrotnych Finów. 

Komentarz historyczny: Szczegółowe uwagi podano w 

rozdziale 19.3. 
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17.13 Dzień piąty 

Scenariusz historyczny 

Finowie zaczynają mniej więcej na tych samych 

pozycjach, co ich historyczni odpowiednicy, a Sowieci 

zajmują pozycje obronne. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Czas rozgrywki tego 

scenariusza wynosi od 1,5 do 2 godzin. 

Wszystkie zasady ze scenariusza 17.12 mają zastosowanie 

również tutaj, z następującymi wyjątkami: 

 Rozstawienie Sowietów: 

Sowieci rozstawiają swoje jednostki jako pierwsi. 

Na polu trwale wyeliminowanych jednostek „Permanently 

Eliminated” na głównej planszy: 

• cały batalion 1/718 (4 jednostki). Jednostki te nie są 

dostępne w tym scenariuszu. 

Komentarz historyczny: Są to ofiary „wojny 

kiełbasianej” z nocy z 11 na 12 grudnia. 

W Hirvasvaara lub obok (hex S11): 

• cały batalion 2/718 (4 jednostki). Wszystkie jednostki 

tego batalionu rozpoczynają ze zredukowanym 

poziomem. 

Co najmniej jedna jednostka musi rozpocząć w Hirvasvaara. 

Umieść znacznik okopów w Hirvasvaara. 

Na lub obok P7: 

• cały batalion 3/718 (4 jednostki). 

Nie dalej niż 2 heksy od Hirvasvaary (S11): 

• 1 jednostka moździerzy Mtr/718. 

• 1 jednostka dział piechoty IG/718. 

Na lub obok P15: 

• 1 kompania piechoty 4/2/609. 

• 1 jednostka z karabinem m. MG/2/609 (zredukowana). 

Na dowolnych heksach głównych dróg od O19 do Q16: 

• 2 kompanie piechoty 5/ i 6/2/609. 

• 1 jednostka moździerzy Mtr/609. 

Nie dalej niż 2 heksy od hotelu (M16): 

• cały batalion 3/609 (4 jednostki). 

Nie dalej niż 3 heksy od O19 oraz/lub nie dalej niż 3 heksy 

od P15: 

• cały batalion 1/609 (4 jednostki). 

• 1 jednostka dział piechoty IG/609. 

• 2 jednostki dział przeciwpancernych 3/139AT. 

Każda kompania piechoty z batalionu 2/609 rozpoczyna ze 

zredukowanym poziomem sprawności. 

Gracz sowiecki może umieścić do 2 znaczników okopów na 

heksach zajętych przez jednostkę 609. pułku. Musi umieścić 

co najmniej 1 z tych okopów znaczników w odległości 1 heksa 

od żwirowni. 

Gdziekolwiek na wyspie Kotisaari: 

• cały batalion 1/364 (4 jednostki). 

Na dowolnym heksie drogi strategicznej od O19 do Q25: 

• cały batalion 2/364 batalion (4 jednostki). Wszystkie 

jednostki tego batalionu rozpoczynają ze 

zredukowanym poziomem. 

• cały batalion 3/364 (4 jednostki). 

Gdziekolwiek na wyspie Kotisaari, nie dalej niż 2 heksy od 

O19 lub na dowolnym heksie drogi strategicznej od O19 

do Q25: 

• 1 jednostka moździerzy Mtr/364. 

• 1 jednostka dział piechoty IG/364. 

Gracz sowiecki może umieścić do 2 znaczników okopów na 

wyspie Kotisaari na heksach ze swoimi jednostkami lub na 

heksie mostu Kivisalmi. Musi umieścić co najmniej 1 

znacznik okopów na wyspie Kotisaari. 

Na Valisaari (I23), Okkolansaari (K25), nie dalej niż 3 

heksy od Q25 oraz/lub na dowolnym heksie drogi 

strategicznej od O19 do sowieckiego źródła zaopatrzenia 

(X28): 

• 2 jednostki dział przeciwpancernych 1/139AT. 

• 2 jednostki dział przeciwpancernych 2/139AT. 

Sowiecka artyleria: 3x76mm ustaw poza mapą, dodatkowo 

dostępne są wszystkie 3 bataliony 354. pułku artylerii. 

Sowiecka amunicja 76mm: 4. 

Sowieckie posiłki: Jedna jednostka pancerna T-26 m31 

wchodzi do gry w turze 28. 

Komentarz autora: Czołgi będą potrzebowałyby mniej 

więcej 1 turę, aby dostać się drogą z heksu źródła 

zaopatrzenia do O19, więc jest to mniej więcej tyle samo, 

co czołgi wchodzące przez hex O19 w 29 turze w 

scenariuszu z hotelem 17.9. 

  Rozstawienie Finów: 

Na lub obok K7: 

• cały batalion 1/JR16 (5 jednostek). Obie jednostki KM 

zaczynają ze zredukowanym poziomem. 

Na heksie K9: 

• 1 kompania piechoty 2/ErP9. 

Na heksie K10: 

• 1 kompania piechoty 3/ErP9. 

Na heksie J11: 

• 1 kompania piechoty 1/ErP 9. 

Z dowolną kompanią piechoty ErP 9: 

• 1 jednostka z karabinem maszynowym MG/ErP9. 

Na lub obok I14: 

• 2 kompanie piechoty 2/ i 3/ErP10. 

Na lub obok I16: 

• cały batalion 2 / JR16 (5 jednostek). 

• Pajari. 
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Nie dalej niż 3 heksy od Lutikkamökki (E13): 

• 2 plutony moździerzy Mtr/ JR16. 

• 1 pluton saperów Eng/ JR16. 

• 1 pluton dział przeciwpancernych AT/ JR16. 

• cały batalion rowerowy PPP7 (3 jednostki). 

• 1 kompania piechoty 7/3/ JR16. 

• 1 kompania piechoty 8/3 / JR37. 

• 1 kompania tymczasowa Prov/ TF-P. 

Komentarz historyczny: Na początku fińskiej 

ofensywy jednostki te były trzymane w rezerwie. 

Gracz fiński może umieścić do 2 znaczników okopów nie 

dalej niż 5 heksów od Lutikkamökki na heksach 

zawierających jedną lub więcej jednostek fińskich. 

Na dowolnym heksie wioski Tolvajärvi lub w jego 

sąsiedztwie lub nie dalej niż 3 heksy od wioski F21: 

• 2 kompanie piechoty 8/ i 9/3/ JR16. 

• 2 jednostki z kar. masz. MG/3/ JR16. 

• 1 kompania Piechoty 1/ ErP10. 

• 1 pluton moździerzy Mtr/ JR16. 

Fiński gracz może umieścić znaczniki okopów na dowolnych 

heksach wioski Tolvajärvi, które zawierają jedną lub więcej 

jednostek fińskich. 

Na lub obok F21: 

• cały batalion ErP112 (4 jednostki). 

Fińska artyleria: ustaw 4 baterie 76mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76 mm: 8. 

Fińskie posiłki: Zgodnie z torem kolejności tur. 

Zasady specjalne: 

1. Takie jak w scenariuszu 17.12, ale z jednym wyjątkiem. W 

tym scenariuszu nie obowiązują zwykłe zasady dotyczące 

czołgów (12.1.4). Sowiecki gracz nie poświęca żadnych PZ, 

aby je wprowadzić do gry. Nie może wprowadzić więcej 

jednostek pancernych niż opisano w rozstawieniu 

początkowym (sowieckie posiłki). 

Komentarz autora: Pomaga to zrekompensować fakt, 

że w dobrze rozegranej kampanii zapewne będzie mniej 

zredukowanych lub wyeliminowanych jednostek 

sowieckich w porównaniu do tego scenariusza. 

Warunki zwycięstwa: 

Takie same jak w kampanii (17.1). 

Komentarz historyczny: Szczegółowe uwagi podano w 

rozdziale 19.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17.14 Alternatywna kampania: żołnierze 

uzupełnień na ratunek - „Szczęśliwa 13” 

Scenariusz hipotetyczny 

Ten scenariusz pokazuje co mogłoby się stać, gdyby część 

fińskiej brygady uzupełnień „Kenttä Täydennys Prikaati” (lub 

KT-Pr.) otrzymała rozkaz obrony Tolvjärvi. Historycznie trzy 

z dziewięciu batalionów tej brygady oraz kompania 

moździerzy zostały przydzielone do grupy zadaniowej A 

„Osasto A” (lub Os. A) w pobliżu Ilomantsi (na północ od 

naszej mapy gry) i pod dowództwem pułkownika Pera 

Ekholma. W alternatywnej wersji kampanii jeden batalion tej 

brygady (13/KT-Pr – „szczęśliwa 13”) plus pluton moździerzy 

81mm zostali wysłani na południe, by wspomóc JR16. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Finowie są w lepszej pozycji 

wyjściowej niż w historii, aby odpierać Sowietów przez 

pierwsze dni. Z drugiej jednak strony nie mają bonusu za 

morale w ostatnim dniu bitwy z powodu niekorzystnych 

wieści z północy – Finowie zostali zmiażdżeni pod Ilomantsi, 

a batalion JR16 jest teraz zagrożony otoczeniem. 

W tym scenariuszu wykorzystuje się 5 jednostek z batalionu 

13/KT-Pr. które na żetonach są oznaczone jako jednostki 

wariantowe (gwiazdka w prawym górnym rogu). 

 

Rozgrywka zajmie około 6-12 godzin. 

Czas trwania: tury 1-32 (32 tury). 

Obszar gry: cała mapa. 

Pierwszy gracz: Gracz sowiecki, ale może się to zmienić w 

trakcie gry (patrz „zmiana fińskiej postawy operacyjnej” w 

rozdziale o zasadach specjalnych dla scenariusza 17.1). 

  Rozstawienie Finów: 

Według kodów rozstawienia w prawym górnym rogu 

jednostek fińskich, z następującymi wyjątkami: 

Nie dalej niż 4 heksy od O19 lub 2 heksy od Q25: 

• cały batalion 13 / KT-Pr. (5 jednostek). 

• cały batalion 1 / JR16 (5 jednostek). 

• 1 x pluton moździerzy Mtr / JR16. 
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Na dowolnym heksie wioski Tolvajärvi, na heksie wsi F21 lub 

nie dalej niż 4 heksy od hotelu (M16): 

• cały batalion rowerowy PPP7 (3 jednostki). 2 dowolne 

jednostki zaczynają ze zredukowanym poziomem. 

• 1 kompania piechoty 3/ErP112 (zredukowana). 

• 1 kompania piechoty  8/3/JR37 (zredukowana). 

Fiński gracz może umieścić jeden znacznik okopów na heksie 

wioski Tolvajärvi, który zawiera jednostkę fińską. 

Komentarz autora: Chodzi o to, że obecność batalionu 

uzupełnień spowolniła postępy sowieckie i do pewnego 

stopnia złagodziła fińskie zmęczenie i straty. 

Fińska artyleria: Zgodnie z informacją o rozstawieniu na 

żetonach (Finowie zaczynają z 2 bateriami artylerii 76mm). 

Fińska amunicja 76 mm: Zgodnie z torem kolejności tur. 

Fińskie posiłki: Zgodnie z torem kolejności tur. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Żadne jednostki sowieckie nie zaczynają na mapie. 

Sowiecka artyleria: patrz poniżej. 

Sowiecka amunicja 76mm: zgodnie z torem kolejności tur. 

Sowieckie posiłki: Jednostki sowieckie, w tym te, które 

zwykle zaczynają ustawione na mapie, wchodzą jako posiłki. 

Dwa bataliony, które wg zwykłych zasad zaczynałyby na 

mapie, wchodzą jako posiłki w 1. turze gry. Wszystkie 

pozostałe, w tym artyleria, ale z wyłączeniem jednostek 718. 

pułku, wchodzą o 2 tury później niż wskazano na ich żetonach. 

Tak więc jednostka sowiecka, która normalnie wchodzi do gry 

w 2. turze, jest opóźniona do tury 4. Jednostki z 718. pułku 

wchodzą na mapę przez heks X1 zgodnie z informacją o turze 

wejścia na ich żetonach. 

Komentarz autora: Ten pułk wyszedł z Ägläjärvi 5 

grudnia i przemieszczał się boczną trasą, dlatego nie 

został spowolniony przez Finów wzmocnionych przez 

batalion 13/KT-Pr.. 

Zasady specjalne: 

1. Sowiecka premia za morale kończy się normalnie 9 grudnia, 

ale (ważne!) Finowie nie otrzymują swojego bonusu za 

morale aż do 12 grudnia (tura 27). 

Komentarz autora: Finowie z batalionu uzupełnień, 

którzy zostali na północy w Ilomantsi, zostali rozbici 

około 10 grudnia, co odbiło się na morale fińskich 

jednostek walczących pod Tolvajärvi. 

2. Finowie mogą zmienić postawę operacyjną (zgodnie z 17.1 

i zasadami specjalnymi) po zakończeniu każdej fińskiej tury 

rozpoczynającej się 11 grudnia nocą (tura 26). 

3. Obowiązują zasady sowieckiego załamania morale 

(17.0.4). 

Warunki zwycięstwa: 

Takie jak w kampanii (17.1). 

 

Komentarz autora: Z historycznego punktu widzenia 

każde zwycięstwo Finów należy uznać za krótkotrwałe, 

ponieważ dowodzeni przez Talvelę musieliby szybko się 

wycofać, aby uniknąć otoczenia. 

 
 

17.15 Czołgami po wąskich drogach 

Scenariusz hipotetyczny 

Ten scenariusz został zaprojektowany jako wprowadzenie 

do jednostek pancernych. Jest dobrym ćwiczeniem użycia 

zasad  pancernego szturmu wydłużonego i procedury ostrzału 

przeciwpancernego. Przedstawiona tutaj sytuacja jest 

hipotetyczna; przyjęto założenie, że Sowieci opóźnili atak w 

pobliżu Ristisalmi (tuż poza mapą w prawym dolnym rogu), 

aby około 7 grudnia przenieść pancerny batalion 

rozpoznawczy i bataliony czołgów na front. Dzięki temu 

Finowie mieli lepsze warunki prowadzenia dalszej obrony. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Rozgrywka trwa niecałą 

godzinę. 

Czas trwania: tury 1-4 (4 tury). 

Obszar gry: cała mapa. 

  Rozstawienie Finów: 

Takie jak w kampanii (17.1), ale z następującą modyfikacją: 

Jednostki fińskie, które zazwyczaj zaczynają ustawione na 

pozycji do 4 heksów od O19, mogą wybrać ustawienie na 

dowolnej pozycji do 4 heksów od O19 lub do 4 heksów od 

R27. Pajari rozpoczyna razem z dowolną fińską jednostką. 

Fińska artyleria: 2 baterie 76 mm poza mapą. 

Fińska amunicja 76mm: Zgodnie z torem kolejności tur. 

Fińskie posiłki: Tak jak w kampanii (17.1). Dodatkowo 

pluton dział ppanc AT/JR16 wchodzi w turze 1. 

 Rozstawienie Sowietów: 

Żadne jednostki sowieckie nie zaczynają na mapie. 

Sowiecka artyleria: patrz poniżej. 

Sowiecka amunicja 76mm: Zgodnie z torem kolejności tur. 

Sowieckie posiłki: Wszystkie sowieckie posiłki (w tym 

artyleria poza mapą), które zazwyczaj zaczynają już 

rozstawione, są opóźnione o dwie tury. Jednostki, które 

normalnie wchodziłyby po 2 turze, nie pojawiają się w tym 

scenariuszu. 
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Ponadto w 2 turze do gry wchodzą następujące posiłki: 

• 1 batalion rozpoznawczych poj. opanc. (samochody 

pancerne BA-10). 

• 1 kompania pancerna T-26 m31. 

• 1 kompania pancerna T-26 m33. 

Zasady specjalne: 

1. Finowie mają dostępne wszystkie znaczniki swoich 

okopów. Sowieci nie mogą budować okopów. 

2. Obowiązuje sowiecki bonus za morale. 

Warunki zwycięstwa: 

Obaj gracze zdobywają PZ za straty wroga zgodnie z zasadą 

17.0.3. Ponadto: 

Gracz sowiecki (tylko on) dodatkowo otrzymuje: 

• 2 PZ za heks z mostem Kivisalmi, który kontroluje na 

końcu gry (patrz też warunek automatycznego 

zwycięstwa poniżej). 

Gracz fiński (tylko on) dodatkowo otrzymuje: 

• 5 PZ za unieszkodliwienie sowieckiej bazy artylerii 

(12.4.3). Jest to premia jednorazowa. 

• 1 PZ za każdy znacznik gotowych okopów na heksie 

wioski Tolvajärvi na końcu gry (maksymalnie 8 PZ za 

wszystkie 8 heksów wioski). 

• Straty dla sowieckich jednostek pancernych liczą się 

potrójnie dla fińskiego gracza (3 PZ za jedn. 

zredukowaną, 9 PZ na jedn. wyeliminowaną). 

Automatyczne zwycięstwo. Gracz sowiecki osiąga 

natychmiast zwycięstwo automatyczne w momencie gdy 

kontroluje oba heksy mostu Kivisalmi i ma co najmniej tyle 

PZ, co gracz fiński. W przeciwnym razie gra trwa do końca 

tury 4, kiedy gracz z największą liczbą PZ zostaje zwycięzcą. 

Możliwy jest remis. 

Uwagi strategiczne: 

Sowieci: Zamrożone jeziora odgrywają w tym scenariuszu 

stosunkowo niewielką rolę. Gęste lasy i tylko jedna główna 

droga poważnie przeszkadzają Sowietom w manewrowaniu, 

uniemożliwiając akcję masowego zalania wroga liczną armią. 

Większe liczebnie wojsko sowieckie nie może tu rozwinąć 

swojego potencjału. Opancerzone jednostki niemal to 

nadrabiają, jednak ich wysoka wartość w PZ dla Finów 

oznacza, że należy ich używać z dużą ostrożnością. Sowieci 

nadal mają kilka interesujących opcji użycia czołgów: szturm 

(9.0, a ponadto szturm wydłużony 12.1.2), ataki dystansowe 

(wsparcie ofensywne 10.0) i zwykły ostrzał (8.0). Czołgi i 

samochody pancerne są oczywiście kluczem do zwycięstwa 

sowieckiego gracza, ale ważne jest także wiedzieć kiedy i jak 

należy wykorzystać je najskuteczniej. Często najlepszym 

wyborem będzie zaangażowanie najsłabszego czołgu w 

bezpośredniej walce, aby w ten sposób uzyskać premię 

przesunięcia o 1P za użycie czołgu, a pozostałe jednostki 

pancerne jako wsparcie ofensywne. Jednak działające w ten 

sposób jednostki pancerne rozpoczną następną turę 

rozdzielone i nie będą mogły wykonać razem akcji szturmu 

wydłużonego. 

 Finowie: Dla fińskiego gracza jest to dosyć stresujący 

scenariusz. Finowie mają spore szanse na zwycięstwo, ale z 

daleka z pewnością tak nie wygląda. Ich jednostki na linii 

frontu mogą utworzyć pewną zaporę, ale szybko pękną w razie 

dużej nawały sowieckich jednostek, a wycofując się będą 

znakomitym celem dla przerażających czołgów i 

samochodów pancernych. Część owego stresu pochodzi z 

samych warunków zwycięstwa. Finowie są zachęcani do 

robienia sprzecznych rzeczy: 1) okopywanie swoich jednostek 

w Tolvajärvi, 2) eliminowanie sowieckich jednostek i 3) 

trzymanie Sowietów z dala od mostu. Podczas gdy punkty 2 i 

3 są dość spójne, im bardziej Finowie skupiają się na pkt. 1 

lub spróbują zregenerować swoje zredukowane jednostki, tym 

mniej jednostek będą mieli dostępne do opóźnienia 

sowieckiego natarcia. Umiejętność ustawienia wielu linii 

obrony i głębokiej obrony jest kluczowa, ale z uwagi na 

niewielką liczbę jednostek dostępnych dla fińskiego gracza, 

decyzje nie są łatwe. Jeśli Finowie zdołają się bronić, mogą 

ograniczyć skuteczność sowieckich pancernych szturmów 

wydłużonych, czyniąc je zbyt kosztownymi i skłaniając 

sowieckiego gracza do rzadszego ich stosowania. W ten 

sposób Finowie dają sobie szansę na wygranie scenariusza. 

Fiński gracz powinien spróbować zatrzymać Sowietów przed 

mostem i zbudować okopy na co najmniej 4 lub 5 heksach 

wioski. Kluczem jest także rozstawienie jednostek. Jak daleko 

od siebie rozstawić jednostki i gdzie się bronić – to bardzo 

ważne decyzje do podjęcia przez fińskiego gracza. W samym 

rozstawieniu początkowym raczej nie ma ani złych, ani 

dobrych schematów, choć oczywiście niektóre ustawienia z 

pewnością są bardziej skuteczne niż inne. To czy działa ppanc 

zaangażują się przy atakach bezpośrednich będzie zależeć od 

tego, czy fiński gracz skupi się na obronie centralnej linii 

frontu na wąskich drogach, czy na obronie z tyłu na południe 

od mostu Kivisalmi. 
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17.16 Pancerna nawałnica 

Scenariusz hipotetyczny 

Jest to to interesująca odmiana scenariusza 17.15, w której 

przyjęto założenie, że początkowo odrzucono prośbę Talveli o 

przeniesienie pułku JR16. Biorąc pod uwagę brak JR16, 

można wnioskować, że Pajari nie pozwoliłby kompaniom 

tymczasowym z PPP7 na wycofanie się do Tolvajärvi. 
 

Uwaga dotycząca rozrywki: Uważam, że ten scenariusz jest 

szybszy i bardziej zabawny niż 17.15, stanowi również dobre 

wprowadzenie do jednostek pancernych. Nie jest łatwo 

utrzymać w ryzach rozpędzone czołgi stosujące taktykę 

wbijania się w linie wroga, tu nazywaną szturmem 

wydłużonym. Warunki zwycięstwa zostały odpowiednio 

dostosowane, aby walka była uczciwa, zaś sowiecki gracz 

będzie mieć szansę poznania możliwości dotyczących 

manewrowania jednostkami pancernymi. Scenariusz 

powinien być z grubsza zbalansowany, biorąc pod uwagę 

średnie wyniki wszelkich testów i bardzo dobrej gry fińskiego 

gracza. Rozgrywka trwa niecałą godzinę. 

Obowiązują wszystkie zasady ze scenariusza 17.15, z 

wyjątkiem następujących: 

• W scenariuszu nie pojawiają się jednostki JR16 (w tym 

działa ppanc i plutony moździerzy) ani na początku, 

ani jako posiłki. 

Uwaga: To też oznacza, że Finowie nie otrzymują 

żadnych posiłków w tym scenariuszu. 

• Pozostałe 6 jednostek fińskich (1/, 2/ i 3/PPP7, 

MG/ErP9, 3/ErP112 i 8/3/JR37) rozpoczyna na 

dowolnym miejscu na mapie z wyjątkiem heksu 

sowieckiego źródła zaopatrzenia. Wszyscy zaczynają 

ze zredukowanym poziomem, w tym jednostki KM. 

Pajari zaczyna ustawiony na dowolnej jednostce 

fińskiej. 

Warunki zwycięstwa: 

Gracze nie zdobywają PZ w tym scenariuszu. 

Automatyczne zwycięstwo. Gracz natychmiast osiąga 

automatyczne zwycięstwo w momencie gdy wyeliminuje 2 

lub więcej jednostek wroga. Jeśli żaden z graczy nie osiągnie 

automatycznego zwycięstwa, gra jest kontynuowana do końca 

scenariusza, a gracz, który kontroluje hotel (M16), niezależnie 

od linii zaopatrzenia jednostki kontrolującej, zostaje 

zwycięzcą. Remis nie jest możliwy. 

 

Uwagi strategiczne: 

Fiński gracz będzie musiał zdecydować czy bronić się od 

frontu, czy za mostem. Jeśli to pierwsze, to heks R27 jest 

dobrą pozycją dla fińskiego KM i zredukowanej kompanii 

rowerowej, ponieważ w pierwszej turze Sowieci mogą tam 

doprowadzić nie więcej niż 3 kompanie piechoty (wtedy 

relacja sił wynosiłaby maksymalnie 15:8, co zaokrąglone daje 

1:1, a Pajari skutecznie anuluje sowiecki bonus za morale). 

Rozstrzygnięcie zapewne zapadnie w ostatniej turze podczas 

ataku na hotel. 
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18.0 Komentarze autora 

W tym rozdziale znajdują się komentarze autora gry 

odnoszące się do punktów w przypisach z instrukcji. 

 
1 4.4 Bonus narciarski dla Finów. W Red Winter wszystkie 

fińskie kompanie piechoty są wyposażone w sprzęt narciarski. 

Mają podstawową zdolność ruchu PPR = 6 PR, natomiast 

Sowieci 5 PR. Finowie na nartach płacą tylko 1 PR za 

przejście przez zamrożone  jeziora, a Sowieci płacą 1,5. 

Chociaż ta rozbieżność na pierwszy rzut oka może wydawać 

się niewielka, powoduje ona dość znaczące różnice w trakcie 

gry. Na przykład Finowie mogą przejść 6 heksów 

zamrożonego jeziora na turę, w porównaniu do 3 Sowietów. 

Ponadto ponieważ obie strony wydają +2 PR aby 

przeprowadzić szturm, Finowie zazwyczaj mogą zbliżyć się 

po jeziorze do jednostki sowieckiej i zaatakować ją w czasie 

tej samej fazy akcji, podczas gdy Sowieci zazwyczaj muszą 

poświęcić jedną turę na przemieszczenie się w pobliże celu, 

aby dopiero w następnej turze przeprowadzić szturm. 

Fińskie działa ppanc nie otrzymują premii narciarskiej, 

ponieważ zazwyczaj były holowane przez ciężarówki lub 

ciągnione przez konie. Na obszarach położonych dalej na 

północ powszechnie wykorzystywano renifery. 

Tuż przed dniem 8 grudnia na pole bitwy pod Tolvajärvi 

spadło mniej więcej 30 cm śniegu. Podczas bitwy nie było już 

żadnych znaczących opadów. Śnieg utrudniał ruch żołnierzy 

– najbardziej doskwierał Sowietom, którzy nie byli 

wyposażeni w narty. Podczas gdy drzewa zmniejszały efekty 

opadów śniegu w lasach i suo, w przypadku jezior było 

inaczej, one nie miały zadaszenia w postaci koron drzew. 

Chociaż niektóre formacje sowieckie posiadały narty w 

swoim wyposażeniu, w 139. Dywizji Strzelców ich 

brakowało. Ponadto Finowie uważali narty sowieckie za tak 

marnej jakości, że używali je jako drewno opałowe. 

Większość Finów potrafiła jeździć na nartach już od 

wczesnego dzieciństwa, gdy tylko nauczyli się chodzić. 

Podczas wojny zimowej fińskie oddziały narciarskie 

wykazały się większą mobilnością niż Sowieci, a przewaga ta 

była najbardziej widoczna tam, gdzie śnieg był najgłębszy, np. 

na północy w rejonie Suomussalmi. 

Finowie zazwyczaj zdejmowali narty tylko przed 

rozpoczęciem walki, ale potrafili również na przykład rzucać 

granatami w sposób boczny, kucając na nartach. Ich buty 

narciarskie, zwane „pieksu”, nie miały zapięć na pięcie, dzięki 

czemu łatwo było wskoczyć lub zejść z nart. Mogli uderzać 

wroga bardzo szybko i równie szybko znikać w śnieżnej mgle, 

jak białe duchy. Sowieci mieli na to nazwę „belaja smert” – 

biała śmierć. 

Tak też powstawały różne legendy o „białej śmierci”. 

Sowiecki żołnierz mógł paść ofiarą kuli ukrytego Fina lub po 

prostu zamarznąć we śnie. Z powodu ujemnych temperatur 

żołnierze czasami zamarzali na miejscu (dosłownie) niczym 

upiorne manekiny, gdy ich metabolizm nagle znacznie 

spowalniał po tym, jak ciało otrzymało obrażenia po trafieniu 

kulą. Odwiedzając pole walki następnego dnia rano można 

było ujrzeć dziwne, upiorne sceny. Zabici żołnierze wciąż stali 

wyprostowani, a ich oczy i usta były otwarte w zamrożonym 

krzyku. 

2 5.0 Teren. Na obszarze walk w rzeczywistości istniało 

mnóstwo drobnych rzeczek i nitek wodnych, które nie 

znalazły się na planszy. Należy jednak zauważyć, że w czasie 

bitwy były zamrożone. Znajdowały się w rowach lub 

wąwozach, a te nisko położone miejsca były wypełnione 

śniegiem głębszym niż na otaczającym je obszarze. Nasi 

fińscy badacze byli przekonani, że te drobne szlaki wodne w 

skali mapy nie mogły być szczególnie użyteczne podczas 

przemieszczania się. Zdecydowałem się je pominąć, aby mapa 

była bardziej czytelna. 

 
Suo zimą. 

3 5.2.2 Suo. „Suo” to ogólny termin określający tereny 

podmokłe. Język fiński ma sześć innych słów opisujących 

różne rodzaje suo: korpi, räme, neva, letto, luhta oraz 

lähteikkö. Większość fińskich suo w okolicach Tolvajärvi to 

torfowiska. 

4 5.2.3 Wioska. W grze słabo zabudowane pola wiejskie 

zapewniają podobną ochronę jak las lub suo. Budowle dobrze 

chronią niewielką ilość żołnierzy, ale otaczający je teren jest 

znacznie bardziej otwarty niż las. Dlatego wioski nie 

zapewniają obrońcom bardziej korzystnego przesunięcia 

kolumny w TWW niż las. 

 
Wioska Tolvajärvi, rok około 1941. 
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5 5.2.4 Zamarznięte jezioro. Jednym z najbardziej 

charakterystycznych elementów gry są zamarznięte jeziora. 

Obaj gracze szybko nawiążą z nimi zmienną relację miłości / 

nienawiści. Jeziora dominują na mapie i mają duży wpływ na 

decyzje taktyczne. Czasami niemal zaczynają żyć własnym 

życiem, stają się trzecią osobowością obok Finów i Sowietów. 

Dla graczy są zarówno przyjacielem, jak i wrogiem, 

zachęcając do szybkich manewrów, a także od czasu do czasu 

zwabiając nieświadome jednostki na ich zgubę. 

Obszerne jeziora są niekiedy poprzecinane wąskimi 

przesmykami z trwałym gruntem, często zalesionym, jednak 

korzystanie z nich spowolnia ruch. Jednostki mogą szybko 

zdobywać korzystne pozycje, omijając takie lądowe 

przesmyki i prześlizgując się po otwartym lodzie, ale będą to 

robić z dużym ryzykiem: przyłapane na lodzie tworzą bardzo 

zachęcające cele! Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku 

Sowietów, którzy noszą brązowe mundury i z tego powodu są 

bardzo widoczni na białym tle. Ostrzał przeciwko takim 

jednostkom daje stronie fińskiej korzystny modyfikator w 

postaci przesunięcia aż o 4 kolumny w tabeli wyników walki 

TWW. W ten sposób walka 1:1 staje się walką 5:1 na korzyść 

Finów. Jeśli taki bonus wygląda na przesadnie faworyzujący, 

należy wziąć pod uwagę, że TWW jest skalibrowana do 

terenów z lasem, więc tak naprawdę w ujęciu netto jest to 

przesunięcie o 2 kolumny w stosunku do tego, co oferowałoby 

„czyste” pole. Teren otwarty bowiem wciąż zapewnia w tym 

przypadku pewną osłonę w postaci niewielkich nierówności, 

roślin, przeszkód itp. podczas gdy zamarznięte jezioro jest 

równe jak stół i nie zapewnia żadnej ochrony. 

W czasie walk lód nie był wystarczająco twardy dla czołgów 

i innych pojazdów znacznie cięższych niż sowieckie ciągniki 

T-20, co ograniczało jednostki pancerne do używania dróg. 

Taka sytuacja stwarza ciekawe wyzwania dla sowieckiego 

gracza. 

Zamarznięte jeziora zawierają liczne wyspy, z których 

najbardziej znana jest Kotisaari. Kontrola nad wyspą Kotisaari 

w trakcie gry prawdopodobnie zmieni się wielokrotnie. 

Oczywiście zdobycie (lub odzyskanie) wyspy wymaga 

przeprowadzenia szturmu z ryzykownej pozycji na płaskim i 

śliskim lodzie! 
6 5.2.5 Hotel. Dla miejscowych Finów ten turystyczny hotel 

wyglądający jak górskie schronisko był ozdobą, lokalną 

chlubą. Po przejęciu Sowieci przekształcili go w małą fortecę 

najeżoną lufami KM-ów i LKM-ów. Kiedy 12 grudnia 

Finowie próbowali go odbić, mogliby go po prostu spalić. 

Zamiast tego wpadli do środka i rozprawili się z Sowietami w 

walce w zwarciu, twarzą w twarz. Drewniana górna część 

hotelu już dawno spłonęła, ale jej kamienna dolna część stoi 

do dziś. 

7 5.2.6 Żwirownie. Chociaż to miejsce nie zapewnia ochrony 

per se, gracze nie powinni go lekceważyć. Położone na 

mierzei otoczonej zamarzniętym jeziorem, żwirownie są 

trudne do zdobycia. Graczowi sowieckiemu może być ciężko 

zgromadzić wystarczającą liczbę jednostek do 

przeprowadzenia skutecznego ataku, bez poświęcenia kilku 

tur na ostrożne zaplanowanie przejęcia. 

8 5.3 Drogi. Fińskich dróg w okolicach Tolvajärvi nie należy 

mylić z żadną ówczesną ani tym bardziej dzisiejszą koncepcją 

dróg europejskich. Większość dróg oznaczonych na mapie 

jako drugorzędne to jedynie szlaki. Nawet trochę lepsze od 

szlaków namiastki dróg znajdujące się w tych okolicach, 

podczas zimy w większości były nieprzejezdne z powodu 

opadów śniegu. Finowie mieszkający w regionie korzystali z 

nich w miesiącach zimowych głównie za pośrednictwem sań 

z konnym zaprzęgiem. Żaden kołowy pojazd nie sprostałby 

tym drogom po przejściu opadów śniegu, zwłaszcza że nie 

miał kto ich oczyszczać, ponieważ miejscowi właściciele 

ziemscy zostali ewakuowani. 

 
Droga główna latem. Zdjęcie zrobiono prawdopodobnie przy 

moście Kivisalmi skierowanym na południe. 

9 5.3 Drogi główne. Zdjęcia niektórych dróg uznawanych za 

główne pokazują, że czasem ich szerokość jest niemal taka że 

sowiecki czołg T-26 przejeżdża po niej na styk. Jedno zdjęcie 

z tamtego okresu pokazuje uszkodzony T-26 blokujący całą 

drogę. Na innych zdjęciach, zrobionych podczas zimy, 

jedynie brak drzew odróżnia główną drogę od otaczającego ją 

lasu. Pozostałe drogi przedstawione na mapie są z pewnością 

znacznie gorsze. 

10 5.3 Drogi drugorzędne / szlaki. Tolvajärvi została opisana 

w pierwszym tomie serii Kielletyt Kartat. Większość szlaków 

(drugorzędne drogi w grze) oznaczono w tej książce jako 

„odpowiednie tylko dla jeźdźców”. Szlaki, które przecinają 

obszary suo między Tolvajärvi i Varisvaara, są określane jako 

„risukimpputie”, co w wolnym tłumaczeniu może oznaczać 

drogi wyłożone pniami drzew. Czasami słowo to jest 

tłumaczone na angielski jako „corduroy road”. Fiński termin 

 
Wioska Tolvajärvi, rok około 1940. 
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używa jednak słowa risu (gałąź), więc jest prawdopodobne, że 

drogi te były utwardzone wiązkami gałęzi, a nie balami czy 

deskami. Na północ od Lutikkamökki szlak przez suo pokryty 

jest „pitkospuut” – poziomą schodnią. Są to wąskie deski 

ułożone wzdłuż szlaku, szerokie tylko na tyle żeby mogła po 

nich przejść pojedyncza osoba. 

Chociaż powyższe informacje są ciekawe, żadna z nich nie 

wpłynęłaby znacząco na ruch  jednostek w grze, ponieważ w 

grudniu 1939 r. regiony suo musiały być głęboko zamrożone 

i twarde jak lód z powodu rekordowo niskich temperatur. 

Latem byłaby to zupełnie inna historia. Wydaje się, że to mógł 

być jeden z głównych powodów, dla których Związek 

Sowiecki postanowił przeprowadzić ofensywę zimą. 

Istnieje granica gminy Tolvajärvi, która biegnie mniej więcej 

od heksu A12 do M6. Na starych mapach tej okolicy 

oznaczono ją linią przerywaną. W książkach i grach o bitwie 

pod Tolvajärvi owa granica jest często mylona z drugorzędną 

drogą lub szlakiem. Style linii stosowane dla szlaków i granic 

miejskich są do siebie bardzo podobne i niekiedy trudno je 

rozróżnić. Kiedy kilka lat temu pojawiły się wersje map z 

1939 roku w wysokiej rozdzielczości z takimi oznaczeniami, 

Ethan McKinney popełnił ów rażący błąd. W grze Red Winter 

jednak nie ma żadnej drogi wzdłuż granicy gminy Tolvajärvi. 

Myślę, że powinno być dość oczywiste, że ta zmiana miałaby 

bardzo duży wpływ na możliwości taktyczne obu stron 

konfliktu. 

 
Most Kivisalmi skierowany na północ, rok około 1937. 

11 5.4 Mosty. Większość mostów nie jest wolnostojącymi 

konstrukcjami jako takimi, bardziej przypominają groble 

usypane z kamieni. 

12 8.3 Modyfikatory relacji sił, punkt 8: Bonus za morale. 

Morale w Red Winter odnosi się głównie do wydarzeń na 

obszarach poza zakresem gry. Należą do nich: wynik 

sowieckiego ataku na Ilomantsi na północy i na rzece Kollaa 

na południu. Kluczową kwestią jest także coraz większa 

świadomość Sowietów, że fińscy cywile nie są skłonni 

nazywać ich wyzwolicielami, a fińscy żołnierze nie mają 

zamiaru się poddawać. Wojna nie skończy się w kilka dni, jak 

przewidywali Sowieci (patrz także 18.1, Morale). 
13 9.1 Kryteria przeprowadzenia szturmu. Większa 

mobilność Finów oznacza, że będą mieli więcej okazji do 

przeprowadzania szturmu, a fińska premia za LKM 

dodatkowo zachęci do takich akcji. Sowiecka piechota, 

posiadając 5 PR, rzadko będzie w stanie dotrzeć na pole obok 

wroga i dodatkowo w tej samej turze wykonać jeszcze szturm. 

Zauważ też, że podczas pierwszego dnia bitwy, kiedy Sowieci 

otrzymują bonus za morale, ich szturm zwykle daje 

przesunięcie kolumny o 1P netto (2P za morale minus 1L za 

fiński bonus za LKM). Podczas ostatnich dwóch dni bitwy, 

kiedy to Finowie otrzymają bonus za morale, ich szturmy będą 

najczęściej dawać przesunięcie kolumny o 3P netto (bonus za 

morale + bonus za LKM)! 

14 10.3 Wsparcie. Ogień kontrbateryjny (między dwoma 

działami) oraz wsparcie ostrzałem dystansowym przeciw 

wrogiej jednostce udzielającej wsparcia swoim jednostkom 

nie są dozwolone w ramach tych zasad, a raczej nie są częścią 

rozstrzygania zwykłego ostrzału karabinowego. 

15 10.3.6 Wsparcie defensywne na sąsiedni heks. Brak 

bardziej szczegółowych zasad i możliwości dotyczących 

udzielania wsparcia początkowo może wydawać się dziwny, 

ale weź pod uwagę następujące kwestie: 

• Duża skala heksów na planszy (tylko ok. 380 metrów) 

w połączeniu z gęstym terenem oznaczają, że walka 

(ostrzał) toczy się wzdłuż jednej krawędzi heksu. 

• Mała ilość sytuacji, które kwalifikują się do wsparcia z 

sąsiedniego pola, ułatwia zapamiętanie zasad  

i skutkuje szybką grą dzięki krótszym turom  

i elastycznym strategiom. 

• Takie podejście zachęca graczy do ataku – najpierw 

gracza sowieckiego, a następnie fińskiego, aby gra nie 

osiągnęła impasu. 

• Jest to realistyczne naśladowanie strategii obronnych z 

okresu wojny zimowej. 

Jeśli chodzi o ostatni punkt: obrona skoncentrowana w 

jednym miejscu na głównej osi natarcia będzie dla Finów 

skuteczniejsza niż obrona rozstawiona w linii. Finowie nie 

mieli wystarczającej liczby żołnierzy, aby stosować tę ostatnią 

„liniową” obronę, lokalnie w Tolvajärvi, a może nawet i 

ogólnie w całej wojnie zimowej na północ od jeziora Ładoga. 

16 10.5.1 Kwalifikacje na obserwatora. Przyjęte jest odgórne 

założenie, że obserwator i jednostka dokonująca ostrzału 

dystansowego komunikują się ze sobą (w pewien sposób). 

17 10.6.1 LWIDZ a teren ją blokujący. Przyjazne jednostki 

są uważane za blokujące teren tylko w przypadku ataków 

dystansowych bezpośrednich. Tak naprawdę nie blokują 

LWIDZ (linii widoczności), ale przeszkadzają w obserwacji 

wroga, więc tego rodzaju ataki dystansowe są niedozwolone. 

Z pewnością można argumentować, że wiele rodzajów broni, 

w tym nawet CKM-ów, teoretycznie może strzelać ponad 

głowami przyjaznych żołnierzy. Podobnie piechota 

znajdująca się na terenie położonym wyżej, takim jak brzeg 

jeziora lub wyspa, i strzelająca z karabinów lub LKM-ów do 

wroga na zamarzniętym jeziorze może być w stanie strzelać w 

taki sposób, aby pociski nie raziły przyjaznych żołnierzy. 

Chociaż oba twierdzenia są prawdziwe, ryzyko trafienia w 

swoich wciąż istnieje. Co ważniejsze, wprowadzanie zasad, 

które zajmowałyby się takimi przypadkami, sprawiłoby że gra 

stałaby się wolniejsza i bardziej skomplikowana. Wybór, by 

wszystkie przyjazne jednostki blokowały bezpośredni ostrzał, 

był kompromisem i celową decyzją podjętą podczas 

projektowania gry. 

18 11.0 Atak przeciwpancerny. Sowieckie jednostki 

pancerne i działa ppanc nie mają na swoich żetonach wartości 

zasięgu ataku przeciwpancernego, ponieważ Finowie w 

Tolvajärvi nie posiadali jednostek opancerzonych. Aby 

uniknąć niepotrzebnego zaśmiecania żetonów, postanowiłem 

nie wpisywać na nich liczb, które nie są używane w grze. 
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19 11.3 Modyfikatory ostrzału ppanc. Działa 

„przeciwpancerne” Obuhov to właściwie działka piechoty, 

które w idealnych warunkach mogły przebić pancerz o 

grubości do około 10mm. W związku z tym nie były 

użyteczne przeciw szturmowi na opancerzone pojazdy, takie 

jak gruboskórne czołgi T-37 lub samochody pancerne BA-10. 

Zobacz również przypis nr 24 (12.2 Jednostki 

przeciwpancerne).  

20 12.1 Jednostki pancerne. Sowieci mieli batalion czołgów, 

a także batalion rozpoznawczych pojazdów opancerzonych 

wspierający 139. Dywizję Strzelców. Batalion 

rozpoznawczych pojazdów opancerzonych był batalionem 

wyłącznie na papierze i prawdopodobnie zawierał tylko 9 lub 

10 pojazdów, głównie BA-10. Czołgi były mieszanką modeli 

z rodziny T-26 (wiemy ze zdjęć, że obecne były modele M31 

z dwoma wieżami) i najprawdopodobniej zawierały także 

liczną reprezentację modeli T-37 i T-38. Te małe czołgi 

pływające podczas przemieszczania wojsk były 

najprawdopodobniej oddelegowane do holowania artylerii i 

dział przeciwpancernych z przodu, a następnie pozostawały w 

tyle, aby strzec dział artylerii, raczej nie były wykorzystywane 

ofensywnie. Całkowita siła sowieckiego batalionu pancernego 

wynosiła prawdopodobnie około 30 czołgów,  

10 lub 12 na kompanię. 

 

Sowiecka piechota podąża za czołgiem T-26 m33. 

W przeciwieństwie do wielu gier wojennych, Red Winter nie 

zapewnia „bonusu za użycie różnych rodzajów broni” w 

przypadku sowieckich czołgów i piechoty działających 

wspólnie. Sowiecka doktryna na tym wczesnym etapie wojny 

zimowej nie była wystarczająco zaawansowana, aby 

skutecznie stosować taką taktykę. Piechota i pojazdy 

opancerzone notorycznie wykazywały brak koordynacji. Co 

gorsza, czołgiści patrzyli na piechotę z góry (nomen omen), 

uważali ich za „tych gorszych”. Brak współpracy czasami 

oznaczał wręcz wewnętrzną rywalizację między czołgami i 

piechotą. W grze sowiecki gracz jest obarczony tymi samymi 

ograniczeniami, które istniały w rzeczywistości. Oczywiście 

wciąż można układać razem piechotę i czołgi na jednym 

stosie, ale to nie przyniesie bonusu za skoordynowane użycie 

różnych rodzajów broni. 

Gracze mogą się zastanawiać dlaczego starsze modele 

czołgów T-26 m31, uzbrojone tylko w KM, w grze mają 

lepszą efektywność niż czołgi T-26 m33 uzbrojone w działo 

kalibru 45mm. Dwa karabiny maszynowe m31 znajdowały się 

w bliźniaczych wieżach, a strzelcy w każdej z wież mogli 

niezależnie atakować różne cele. Finowie w Tolvajärvi nie 

mieli czołgów. Uznałem, że dwa obrotowe karabiny 

maszynowe powinny być bardziej skuteczne przeciwko 

piechocie niż działo 45mm. Celując z działa 45mm musisz 

spróbować uderzyć w ziemię w odpowiedniej odległości. 

Pocisk 45mm jest nieco większy niż granat ręczny, ale ma 

mniej wybuchowe wypełnienie, zaś dodatkowo część siły 

wybuchu zostaje utracona z powodu kąta uderzenia i samego 

podłoża: brudu, lodu i zamarzniętego błota. Dla kontrastu 

czołgi z dwoma wieżami i KM mogą skutecznie obsiać 

nabojami znaczny obszar, skuteczniej niż KM na dwójnogu 

lub statywie, które są raczej ustawione „na wprost” – 

posiadając jednocześnie całkowitą ochronę przez karabinami 

wroga. Weź pod uwagę, że walki w tej grze odbywają się w 

lesie, na suo lub na zamarzniętym jeziorze. Zamarznięte 

jeziora zapewniają zerową osłonę, a suo niewielką. Fińskie 

lasy w grudniu nie dawały tyle osłony, ile mogłoby się 

wydawać. Są dość otwarte, z niewielkim lub zerowym 

pokryciem terenu. Z pewnością faworyzują defensywę, ale nie 

są najlepszymi terenami obronnymi tak jak lasy na południu 

Europy. Z tego właśnie powodu Finowie wycofali się za 

jeziora. Pociski wybuchowe są z pewnością bardziej 

skuteczne niż KM przeciwko budowlom lub okopom, ale 

okopów w Tolvajärvi w żadnym razie nie można byłoby 

nazwać umocnieniami; bardziej przypominały pospiesznie 

wykopane rowy. Natomiast zabudowania, nie dość że 

najczęściej są to pojedyncze wiejskie domy i stodoły, znajdują 

się tylko w kilku miejscach (za wyjątkiem hotelu). 

 
Produkowany na dużą skalę sowiecki dwuwieżowy czołg T-26 m31 

był uzbrojony w karabiny maszynowe operujące niezależnie z 

bliźniaczych wieżyczek. 

21 12.1.1 Jednostki pancerne i straty. Aby zniszczyć 

sowieckie czołgi, fińska piechota będzie musiała zaatakować 

szturmem. Historycznie osiągnęli to wbijając kłody w 

gąsienice i unieruchamiając czołgi, lub używając szklanych 

butelek wypełnionych benzyną – niesławnego „koktajlu 

Mołotowa”. Na tym etapie wojny wybuchowe koktajle były 

głównie domowej roboty (w przeciwieństwie do produkcji 

fabrycznej uruchomionej w trakcie wojny) i używane jednak 

dosyć rzadko: wtedy Finowie nie opanowali jeszcze swojego 

strachu przed sowieckimi „panssari”. 
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Koktajl Mołotowa produkowany 

fabrycznie. Ciecz była lepką 

mieszanką benzyny, nafty, smoły i 

chloranu potasu. Butelki 

napełniano tylko w 2/3, aby ułatwić 

rozbicie. Po rzuceniu w tylną kratkę 

chłodnicy czołgu, płonąca ciecz 

zapalała opary paliwa i mogła 

spowodować eksplozję jego  

zapasów, płynu hydraulicznego lub 

amunicji. Oryginalne koktajle 

Mołotowa zostały wyprodukowane 

przez fińską fabrykę Alko mającą 

monopol na alkohol. Podczas wojny 

zimowej wyprodukowano około 450 

tysięcy butelek. 

Na początku gracze mogą uznać 

za dziwne, że sowieckie jednostki pancerne nie mogą wycofać 

się podczas szturmu. Ta zasada nie ma nic wspólnego z 

prędkością ani zdolnością poruszania się czołgów. Bardziej 

chodziło mi o wierne odzwierciedlenie rezultatów walki. 

Czołgi atakowane przez piechotę są przytłaczane i niszczone 

lub dezaktywowane przez granaty, koktajle Mołotowa lub 

kłody. A gdy Fińska piechota już znalazła się w pobliżu 

czołgów i zaatakowała je, to czołgi nie powinny być w stanie 

po prostu wycofać się, aby uniknąć strat, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę rodzaj terenu, który sprzyjał piechocie. Sowiecka 

piechota może skutecznie chronić czołgi, stając z nimi na 

jednym heksie i absorbując wszelkie straty. 

 
Kolumna samochodów pancernych BA-10 podąża drogą podczas 

wojny zimowej. 

22 12.1.3 Jednostki pancerne i drogi. Bazowe podstawowe 

punkty ruchu przypisane do jednostek pancernych w Red 

Winter (czyli pula punktów ruchu PPR) nie opierają się 

wyłącznie na ich względnych prędkościach. Odzwierciedlają 

również trudność poruszania się pojazdów w warunkach 

zimowych, w szczególności odnośnie pojazdów 

opancerzonych. W grze pojazdy takie jak BA-10 

przemieszczają się drogami w kolumnach. W porównaniu do 

czołgów, pojazdy opancerzone płacą surowszą karę za drogi / 

szlaki. Samochody pancerne BA-10 to pojazdy o napędzie 4x6 

ze zdejmowanymi gąsienicami na tylne cztery koła. Na 

wyboistych drogach osiągają lepsze wyniki niż samochody 

4x4, ale wciąż są gorsze od pojazdów posiadających gąsienice 

na wszystkich kołach, takich jak czołgi. Lód na jeziorach był 

miejscami stosunkowo cienki, Sowieci nie ryzykowali 

wprowadzania tam swoich pojazdów. Właściwie bardziej 

ryzykowne niż lód były linie brzegowe; pojazd mógł na nich 

utknąć. Doktryna sowiecka na tym wczesnym etapie wojny 

nie pozwalała na ruch pojazdów opancerzonych w terenie 

poza drogami. W późniejszym okresie sowieckie czołgi były 

rozmieszczane w terenie i przyniosło to pozytywne skutki. 

23 12.1.4 Wprowadzenie nowych jednostek pancernych. 

Gracze, którzy chcą naśladować historyczne zaangażowanie 

czołgów, powinni wprowadzić do rozgrywki jedną kompanię 

sowieckich czołgów T-26 m31 około 29. tury. Historycznie 

Sowieci nie wykorzystywali swoich czołgów w roli bojowej 

aż do piątego oraz ostatniego dnia bitwy. To stworzyło dla 

mnie ciekawe wyzwanie projektowe. Znam inne gry, w 

których podejście projektanta do historii jest dosyć sztywne. 

To znaczy zastosowana jest w nich zasada, iż jeśli pewna 

jednostka wchodzi do gry o określonej godzinie danego dnia, 

to wchodzi wtedy do gry i kropka. Nie mam problemu z takim 

podejściem, ale nie pozwala ono przedstawić sytuacji 

niepewności, jaka istniała tuż przed bitwą pod Tolvajärvi oraz 

w jej początkowych fazach. 

Finowie wiedzieli z góry, że sowiecka 139. Dywizja 

Strzelców ma wsparcie czołgów. W tygodniu poprzedzającym 

bitwę wiele razy się na nie natknęli. Z drugiej strony Sowieci 

zdawali sobie sprawę z przewagi, jaką posiadają dzięki 

czołgom, dlatego wstrzymywali je w oczekiwaniu na 

możliwie najlepszy moment do uderzenia. W takich 

okolicznościach Finowie rozpoczęli kontrofensywę 12 

grudnia rano, zaskakując Sowietów. A co jeśli Sowieci 

właśnie wtedy wbiliby się w fińskie linie za pomocą czołgów? 

W grze Red Winter gracz sowiecki sam decyduje kiedy i w 

jakich ilościach uruchomić swoje jednostki pancerne. Ma do 

dyspozycji trzy kompanie czołgów i batalion zwiadowczy 

samochodów opancerzonych BA-10. Może użyć je wszystkie 

naraz, żadnych albo tylko część. Jednak wprowadzając je do 

gry, ponosi ryzyko. Im wcześniej wprowadzi jednostki 

pancerne, tym więcej poświęca punktów zwycięstwa PZ. 

Może wprowadzić je wszystkie na początku bitwy, ale jeśli to 

zrobi, będzie to równoznaczne z uruchomieniem planu 

„wszystko albo nic” polegającego na dążeniu do 

automatycznego zwycięstwa – zdobycia i utrzymania głównej 

drogi strategicznej na całej jej długości. Jeśli jednak wtedy 

Finowie będą na koniec gry kontrolować choć kawałek tej 

drugi, Sowieci przegrywają na punkty. 

Tak więc sowiecki gracz stoi zasadniczo przed tym samym 

dylematem co jego historyczny odpowiednik – czy warto 

ryzykować i od razu uruchamiać czołgi, czy może lepiej 

czekać. Po przetestowaniu wielu opcji zdecydowałem się 

właśnie na takie rozwiązanie, ponieważ daje ono sowieckiemu 

graczowi ciekawe możliwości decyzyjne. Zwiększa również 

napięcie po stronie fińskiej, albowiem z jej perspektywy nie 

jest pewne kiedy i ile sowieckich czołgów przybędzie. Danie 

graczowi wyboru odnośnie wprowadzenia sił pancernych ma 

również wygodny efekt uboczny. Sowiecki gracz otrzymuje 

narzędzia do przełamania impasu zanim ten się rozwinie. Na 

przykład jeśli odkryje, że jego ofensywa zatrzymuje się 

trzeciego lub czwartego dnia, może rzucić do boju czołgi i 

spróbować przełamać fińską obronę. Dzięki temu gra jest 

ekscytująca i unika się sytuacji, w których gracze mówią: 

„Cóż, widzimy dokąd to zmierza. Zagrajmy w coś innego”. 

Wszyscy graliśmy w takie gry i w Red Winter chciałem tego 

uniknąć. 
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Finowie z przejętym sowieckim działem 

przeciwpancernym 45mm. 

24 12.2 Jednostki przeciwpancerne (ppanc). Ponieważ w 

Red Winter Finowie nie mają czołgów, słabe sowieckie 

armaty przeciwpancerne kalibru 45mm właściwie są jak 

atrapy, mało użyteczne przeciw piechocie. W grze mają strefę 

kontroli SK, co jest zgodne z ich historycznym 

wykorzystaniem. Oprócz pocisków przeciwpancernych, 

działa mogły używać pocisków wybuchowych i kartaczy, 

dlatego podczas obrony ich PS są podwojone. Nie znalazłem 

żadnych dowodów, by Sowieci pod Tolvajärvi ostrzeliwali 

Finów z kartaczy, ale zdecydowałem się na ostrożne podejście 

i przyjąłem że tak było, skoro armaty miały takie możliwości. 

Udokumentowano natomiast, że podczas ofensywy Sowieci 

używali dział ppanc przeciwko piechocie. W grze te słabe 

jednostki od czasu do czasu zapewniają przesunięcie kolumny 

w TWW, efekt „przyduszenia” wroga lub premię za atak 

koncentryczny na otoczonego wroga. 

 

Sowieci ze zdobytymi fińskimi działami  

przeciwpancernymi Bofors 37mm. 

Fiński pluton dział ppanc JR16 składa się z armat Bofors 

37mm. To urządzenie ma zasięg przeciwpancerny, który jest 

mniejszy niż zwykły zasięg jednostki; zasięg, w którym działa 

mogą przebić pancerz, jest mniejszy niż ten, w którym mogą 

wystrzeliwać pociski o wysokiej wybuchowości. Fińska 

jednostka ppanc „Obuhov” w rzeczywistości składała się z 

sowieckich dział piechoty 37 mm z czasów I wojny światowej 

i została niejako zmuszona do walki przeciwko czołgom 

wroga, bowiem Finowie właściwie nie mieli innego wyboru 

(patrz przypis nr 19). 

 

Sowieckie ciągniki artyleryjskie T-20 „Komsomolec” 

holujące działa ppanc 45mm. 

Gracze mogą się zastanawiać dlaczego sowieckie działa ppanc 

holowane przez ciągniki nie mają na swoich żetonach podanej 

liczby punktów ruchu, tak jak jednostki pancerne. 

Opancerzone traktory T-20 Komsomolec były zarówno 

lżejsze, jak i węższe niż czołgi. Dzięki temu na zamarzniętych 

jeziorach i wąskich drogach można je stosować skuteczniej 

niż czołgi. 
25 12.2 Pajari. Nie można nie 

doceniać znaczenia podpułkownika 

Aaro Pajariego w bitwie. 

Wychowany i wykształcony w 

Asikkala, otrzymał dowodzenie nad 

pułkiem JR16 w 1939 r. jeszcze 

zanim rozpoczęły się działania 

wojenne. Pajari początkowo martwił 

się, że jego ludzie nie będą go 

szanować. Pochodzili oni głównie z 

Tampere - obszaru z przewagą 

Czerwonych (komunistów) podczas 

fińskiej wojny domowej, w której 

Pajari walczył w szeregach Białej Armii. Obawy jednak 

znikły, gdyż szybko zdobył zaufanie i szacunek swojego 

pułku. Często dowodził swoimi ludźmi bezpośrednio na 

froncie, uczestnicząc w walce i wzmacniając morale.  

7 grudnia bronił przesmyku przy Kuikkajärvi (prawy dolny 

róg mapy) i osobiście poprowadził pierwszy udany nocny 

napad we wczesnych godzinach porannych 9 grudnia. Pajari 

miał słaby słuch i serce. Po nocnym napadzie jego chore serce 

dało o sobie znać i przez jeden dzień odpoczywał. Dowództwo 

tymczasowo wycofało go do Räsänen. Powrócił 10 grudnia i 

poprowadził atak na hotel turystyczny 12 grudnia. Po 

zakończeniu bitwy pod Tolvajärvi nadal odczuwał duży stres 

i został usunięty z dowództwa 18 grudnia; zastąpił go ppłk 

Kaarlo Viljanena. 

26 12.4 Artyleria. System gry ma raczej abstrakcyjne 

podejście do artylerii. Zdecydowałem się na właśnie taki, aby 

wszystko działało szybko. Chciałem też skoncentrować 

graczy na strategicznych i decyzyjnych aspektach gry, zamiast 

na mikrozarządzaniu szczegółami ostrzału artylerii. Dlatego w 

grze nie ma zaplanowanych wcześniej bombardowań, 

testowania stopnia rozproszenia wroga będącego celem, 

rodzaju pocisku lub zapory, ani rozpatrywania niecelnych 

ostrzałów powodujących ofiary wśród przyjaznych jednostek 

(chociaż akurat do tego istnieje zasada opcjonalna - patrz 

20.3). Uznałem, że to poświęcenie, z którym mogę żyć. 

System artyleryjski gry Red Winter przeszedł wiele zmian i 

testów, aby dojść do obecnego stanu, który, jak uważam, 

dokładnie odzwierciedla przydatność artylerii w tej bitwie. 

Mimo choroby serca, ppłk 

Aaro Pajari był uważany za 

jednego z wielkich fińskich 

bohaterów wojny zimowej.
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Mianowicie fińska artyleria była raczej w opłakanym stanie - 

nie ze względu na jej celność (która historycznie była całkiem 

dobra), ale po prostu z powodu niewystarczającej ilości dział. 

Sowiecka artyleria z kolei wydaje się zastraszająco silna, ale 

jej wpływ na każdą walkę nie jest z góry określony. Istnieją 

historyczne przykłady dowódców w obu walczących obozach, 

którzy przed atakiem piechoty zlecali ostrzał artyleryjski, 

który, jak się potem okazywało, był całkowicie niedokładny 

lub nieskuteczny. 

 

Finowie trenują z działem 76 mm przed wybuchem wojny zimowej. 

Ach, te fińskie baterie artyleryjskie 76 mm. Niektórzy gracze 

mogą uznać je za bezużyteczne. To dlatego, że historycznie 

były one prawie bezużyteczne. Niektóre z nich nadawały się 

do muzeum. Sowiecka artyleria 76 mm, choć z pewnością nie 

zdobywała żadnych nagród za kontrolę ognia, była co 

najmniej bardziej nowoczesna. Każda sowiecka jednostka 

artyleryjska w Red Winter reprezentuje batalion dwunastu 

dział, podczas gdy każda jednostka fińska reprezentuje baterię 

tylko czterech dział. Poza tym Finom desperacko brakowało 

amunicji! To trochę jak w tym starym dowcipie o restauracji: 

„jedzenie jest tak okropne, że jest całkowicie niejadalne – i 

jeszcze podane w tak małych porcjach!” Podobno pewien 

sowiecki oficer artylerii, wzięty do niewoli, zapytał 

pilnujących go strażników: „Wasza artyleria trafia prawie za 

każdym razem przy pierwszym strzale, więc dlaczego nie 

strzelacie więcej?” W grze fińska artyleria nie będzie 

całkowicie bezużyteczna, jeśli fiński gracz dobrze wybierze 

dla niej cele. Weź pod uwagę, że fińska bateria (PSdyst 2) ma 

korzystny MOD +3 dla trzech sowieckich kompanii na 

docelowym heksie i kolejne +2, jeśli są na lodzie. Netto jest 

to +7, co oznacza, że fiński gracz musi rzucić tylko 7 lub 

więcej, aby otrzymać wynik „przyduszenia wroga” podczas 

tury dziennej. Jest to prawdopodobieństwo sukcesu 21 do 36 

lub około 58%. W rękach wprawnego i cierpliwego fińskiego 

gracza od czasu do czasu artyleria uruchomiona w 

odpowiednim momencie może być całkiem skuteczna. 

27 12.4.2 Sowiecki 354. pułk artylerii. Sowieci na początku 

spodziewali się szybkiego zakończenia kampanii. W związku 

z tym duże działa mają ograniczony zapas amunicji, a 

dowództwo sowieckie jest skłonne je zaangażować tylko do 

kilku wybranych akcji, tych najważniejszych. Zasada rzucania 

kostką w celu ustalenia kiedy działa będą ponownie dostępne 

po wystrzale, może wydawać się zbyt losowa. W 

rzeczywistości, gdy ostrzał jest zaplanowany tylko na 

określone godziny (tury), będzie to zachęcać sowieckiego 

gracza do planowania z wyprzedzeniem i koordynacji działań 

w celu maksymalnego wykorzystania potencjału artylerii. Tak 

powinno być. 

Jedno z ostatnio ujawnionych źródeł sugeruje, że 354. pułk 

artylerii był w rzeczywistości 139. pułkiem artylerii lekkiej, a 

47. był jedynie zasobami włączonymi do 139. pułku, 

ponieważ nie posiadał własnego pełnego przydziału zadań i 

sprzętu. Ta wiadomość zwróciła moją uwagę już po tym, jak 

żetony do gry poszły do drukarek. Jeśli to prawda, nie zmienia 

to niczego pod względem rozgrywki. Gracz sowiecki nadal 

ma do dyspozycji tę samą liczbę dział lekkich (76 mm) i 

cięższych (122 mm i 152 mm). Oznaczałoby to po prostu, że 

historyczne identyfikatory jednostek na ich żetonach powinny 

zostać poprawione - działa pokazane jako należące do 47. 

pułku artylerii powinny faktycznie należeć do 354. i 

odwrotnie. 

 
Sowieccy żołnierze z fińskim działem piechoty 76 mm. 

28 12.5 Moździerz i działa piechoty. Sowieckie działa pułku 

piechoty RK/27 to typowe działa pułkowe 76 mm z krótkimi 

lufami. Ich amunicja wykorzystywała słabszy ładunek gazów 

wyrzutowych niż długa lufa artylerii tego samego kalibru, 

dlatego naboje nie były kompatybilne z działami batalionów 

KTR. Z tego powodu amunicja 76 mm dział piechoty nie jest 

śledzona w grze. 

Moździerze 50 mm dołączane do każdej sowieckiej kompanii 

piechoty nie pojawiają się w tej grze. Nasz zespół badawczy 

uznał, że ta broń nie była używana lub nie była wystarczająco 

skuteczna, aby uzasadnić włączenie jej osobno do gry. 

Same moździerze były niepotrzebnie skomplikowane, zaś 

Armia Czerwona nie wyznaczyła załóg wyspecjalizowanych 

w ich obsłudze. Co gorsza, nasze badania wskazują, że w 

latach gdy produkowano ten sprzęt nawet nie istniał żaden 

program szkoleniowy z jego obsługi! Tak duża liczba 

moździerzy (teoretycznie 81 na dywizję) na papierze wygląda 

imponująco, lecz pojawia się jeszcze kwestia ich przydatności 

w śniegu. Śnieg miał tendencję do tłumienia uderzenia, tak iż 

detonatory mogły nie wybuchnąć, a kiedy wybuchły, śnieg 

pochłaniał większość odłamków. Zamiast zaśmiecać mapę 

zespołami moździerzy 50 mm, całkowicie je pominąłem. 

Teoretycznie dywizja sowiecka powinna mieć trzydzieści 

sześć moździerzy 81 mm - dwanaście na pułk - ale Finowie 

twierdzili, że w rzeczywistości liczba ta wynosiła tylko około 

sześciu na pułk. Wartości na żetonach to odzwierciedlają. 

29 12.6 Fiński pluton saperów. Ta jednostka nie jest 

jednostką bojową, dlatego nie zapewnia premii do szturmu, 

ani nie neguje koncentrycznych ataków ani premii za okopy. 

Składa się z 45-osobowego plutonu, jest większa niż typowy 

fiński pluton karabinowy złożony z 25 ludzi. Mimo że ma dwa 

poziomy sprawności, tak jak jednostka wielkości kompanii, 

jest słabsza i nie może wykonać akcji regeneracji. Uzbrojenie 
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tych saperów ograniczało się do karabinów i małej ilości 

pistoletów, dlatego nie mogą wykonywać ataków 

dystansowych. 

 
30 12.7 Fiński batalion rowerowy. Ci faceci jeździli na front 

rowerami, ale szybko je porzucili na rzecz nart, gdy na pole 

bitwy spadło 30 cm śniegu. Na dzień przed bitwą pod 

Tolvajärvi byli w pełnym odwrocie. W ciągu kilku dni 

walczyli bardzo intensywnie z przeważającym liczebnie 

wrogiem, żołnierze byli bardzo zmęczeni. Podczas 

wycofywania się wielu porzucało broń – dlatego na żetonach 

posiadają punkty siły PS niższe niż kompanie JR i ErP. 

31 12.8 Fińska kompania tymczasowa. Pajari zbudował tę 

jednostkę ad hoc z kucharzy, pomocników i nowo przybyłych. 

Pospiesznie uzbroił ich we wszystko co było dostępne, w tym 

w zdobytą sowiecką broń. 

32 13.1.1 Fińska piechota w 4. turze. Ci żołnierze pojawili się 

na polu walki na froncie bardzo wcześnie w nocy, tworząc dla 

mnie dylemat pod względem planu rozgrywki. Gdyby weszli 

w turze 4, mogliby dotrzeć do frontu i pomóc w obronie 

podczas tury sowieckiej – tylko tyle i niezgodnie z historią. 

A jeśli wchodziliby w turze 5, nie mogliby wziąć udziału w 

nocnym napadzie bez dodatkowych specjalnych zasad i 

wyjątków, które pozwoliłyby im wejść na planszę, użyć 

rozszerzonego ruchu i podwójnego ruchu, i jeszcze 

dodatkowo wykonać nocny nalot - wszystko w jednej turze. 

Rozwiązałem ten problem, pozwalając tym kompaniom wejść 

na turę wcześniej niż miało to miejsce w historii, ale ze 

zmniejszoną PPR, aby nie mogli dotrzeć na front od razu w 

turze wejścia. 

33 13.1.1 Sowiecki 718. Pułk Strzelców. Bielajev kilka dni 

wcześniej wysłał ten pułk z Ägläjärvi na ambitny marsz 

oskrzydlający, w celu uderzenia na lewą flankę Finów w 

Tolvajärvi. W regionie nie było przyzwoitych dróg, a 

dodatkowo Sowieci związali się w walce z częściami różnych 

fińskich batalionów, które prowadziły odwrót. Zanim pułk 

dotarł do Honkävaara 8 grudnia (poza mapą na północ o około 

15 heksów drogowych od heksu X1 - to nieco ponad jeden 

ruch wydłużony), byli już całkowicie wyczerpani i nie byli w 

stanie rozpocząć ataku. Odpoczywali przez jeden dzień, a 

następnie 9 i 10 grudnia przedostawali się na północny brzeg 

Hirvasjärvi. Był to batalion z tego pułku, który przeprowadził 

niefortunny atak oskrzydlający znany później jako „wojna 

kiełbasiana” w nocy z 10 na 11 grudnia, uderzając na fińską 

kwaterę główną na zachód od Lutikkamökki („domek 

pluskwy”), gdzie zatrzymali ofensywę tylko po to, aby najeść 

się ciepłą zupą gotującą się na fińskich kuchniach polowych 

zastanych w zdobytej kwaterze. Pajari szybko zebrał siły, 

utworzył tymczasową kompanię (patrz przypis nr 31) i 

brutalnie kontratakował. Sowiecki batalion został 

unicestwiony. 

34 14.0 Okopy. Zauważ, że Finowie otrzymują dziesięć 

znaczników okopów, a Sowieci tylko cztery. Odzwierciedla to 

ogólną postawę Sowietów i Finów, zgodną z ich rozkazami i 

celami. Fakt, że Sowieci nie zdobywają dodatkowych 

znaczników okopów po przejściu do defensywy, 

odzwierciedla ich brak przygotowania do radzenia sobie w 

takiej sytuacji. 

35 15.2 Sowieckie linie zaopatrzenia. Podczas rozpatrywania 

regeneracji, wykorzystania punktów uzupełnień i eliminacji 

wroga można uznać, że sowiecka kontrola linii zaopatrzenia 

bardziej oznacza „linię dowodzenia” lub „komunikacji”. Nie 

chciałem nadmiernie komplikować gry osobnym zestawem 

reguł dowodzenia, więc obie są połączone w jedną. Podczas 

wojny zimowej Sowieci cierpieli z powodu poważnego 

niedoboru radiotelefonów. Wielu oficerów prawdopodobnie 

komunikowało się i koordynowało akcje w staromodny 

sposób „jeden na jeden”. 

36 16.0 Tury nocne. Podczas bitwy o Tolvajärvi noce były 

długie, a pole bitwy przez około 15 godzin dziennie spowijały 

całkowite ciemności. Słońce wstawało około 7:00 rano i 

zachodziło o 16:00, półmrok o zmierzchu i świcie trwał około 

godzinę (specjalne podziękowania dla Vesa Teräsa za jego 

badania w tym temacie). Co gorsza, bitwa toczyła się w 

nowiu. Poruszanie się nocą musiało być niezwykle trudne, 

szczególnie między drzewami w lesie. Na zamarzniętych 

jeziorach biel śniegu w połączeniu ze światłem gwiazd mogły 

zapewnić trochę większą widoczność. Jakby ciemność nie 

była wystarczająca, aby zniechęcić ruchy wojsk, w nocy 

temperatury spadły znacznie poniżej zera! Mimo to 

najbardziej znaczące akcje i wydarzenia miały miejsce 

właśnie w nocy. 

37 16.2 Ogniska. Znaczniki ogniska reprezentują Sowietów, 

którzy rozbili obóz i próbują się ogrzać. Żołnierze 

niekoniecznie rozpalają ognisko na heksie, choć w wielu 

przypadkach mogli to robić - szczególnie na początku gry, 

przed pierwszym fińskim nocnym napadem. Wiemy na 

pewno, że w początkowej fazie bitwy Sowieci rozpalali 

ogromne ogniska, wyrywając całe drzewa i podpalając je, 

dlatego Finowie w grze otrzymują korzystny MOD +2 do 

pierwszego nocnego napadu. Symuluje to element 

zaskoczenia i nierozważne podejście Sowietów, jakie 

wykazywali rozpalając wielkie ogniska w nocy, nie bacząc na 

możliwy atak Finów. 

Nie byłem w stanie znaleźć żadnych dowodów na to, że 

Sowieci budowali ogniska po 8 grudnia. Domyślam się, że 

prawdopodobnie nadal tak robili, ale zapewne były mniejsze i 

lepiej ukryte. Prawdopodobnie były rozpalane dalej od linii 

frontu. Sowieci mieli także piece grzewcze, ale w 

przeciwieństwie do małych, przenośnych pieców Finów, były 

one duże, niewygodne i wytwarzały słupy dymu, które 

natychmiast zdradzały ich pozycje. 
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38 16.3 Tabela strat z powodu 

zimna (TWzima). Zima 39/40 była 

najzimniejszą zimą odnotowaną w 

tamtym stuleciu i najzimniejszą od 

ponad stu lat. 

Straty z powodu zimna reprezentują 

szeroką gamę chorób, oprócz 

samego zamarznięcia na śmierć. 

Jednostki, które są eliminowane przez straty z powodu zima, 

niekoniecznie są martwe. Po prostu rozpadły się lub były zbyt 

małe, aby funkcjonować jako kompanie, w którym to 

przypadku prawdopodobnie zostały wchłonięte przez inne 

jednostki. Pamiętaj, że straty w TWzima sprawdza każdy stos 

jednostek - nie jedna jednostka. Ta subtelna różnica zachęca 

graczy do realistycznego stłoczenia jednostek na jednym 

stosie żetonów przed turami nocnymi. Im więcej zbudujesz 

dużych stosów, tym średnio mniej strat poniesiesz. 

39 16.4.1 Kryteria nocnych napadów. Gracze mogą się 

zastanawiać dlaczego docelowy heks fińskiego nocnego 

napadu musi być oddalony co najmniej 4 heksy od wszystkich 

fińskich jednostek. To ograniczenie ma symulować charakter 

ataków tego rodzaju. Były to w zasadzie ataki partyzanckie na 

tylne obszary zaopatrzenia Sowietów. Jednym z celów 

przeprowadzania takich napadów była obserwacja i 

rozpoznanie sił wroga, a przy okazji co jakiś czas Finowie 

urządzali zasadzki. Jednostki sowieckie z pierwszej linii 

spodziewają się takich ataków, dlatego przeciwko nim 

Finowie powinni używać raczej tradycyjnego ostrzału 

karabinowego lub szturmu. 

Odnośnie modyfikatorów nocnego napadu: 

1. Pierwszy fiński nocny napad w grze otrzymuje MOD 

+2, symulując zaskoczenie i brak przygotowania 

Sowietów. Zastosowanie modyfikatora tłumaczy 

również fakt, że Sowieci początkowo budowali 

ogromne ogniska z całych drzew, które były wyrwane 

z korzeniami. Takie ogniska były łatwe do zauważenia 

i zapewniły Finom doskonałe oświetlenie celu. Pajari 

porównywał to do „treningu strzeleckiego”, praktyki 

jak na strzelnicy. Po pierwszym nocnym napadzie  

8 grudnia Sowieci stali się o wiele bardziej 

konserwatywni w temacie organizowania nocnych 

baletów. 

2. Pajari daje MOD +2 jeśli uczestniczy w nocnych 

napadach. Obecność Pajariego w walce zawsze 

działała korzystnie na morale Finów. Znał on również 

dobrze psychologię swoich żołnierzy; wiedział kiedy 

zmobilizować ich do walki, kiedy pozwolić im się 

wycofać oraz kiedy można ich eksploatować. 

3. Docelowe heksy zawierające znacznik ogniska dają 

MOD +2. Ogniska zapewniają Sowietom ochronę 

przed żywiołami, ale są świecącymi latarniami dla 

Finów. Oświetlają żołnierzy sowieckich, utrudniając 

im widoczność w otaczającej ciemności. Co 

ważniejsze, sowieckie jednostki pod znacznikami 

ogniska są w stanie spoczynku, odpoczywają i próbują 

się ogrzać. 

4. Jeśli droga do docelowego heksu napadu wymaga 

wydatku 7 lub mniej PR przez wszystkie jednostki 

atakujące, gracz fiński otrzymuje MOD +1. Łatwiej 

jest zlokalizować wroga, który znajduje się bliżej. 

5. Jeśli całą trasę do docelowego heksu (ale nie wliczając 

samego heksu docelowego) można poprowadzić 

drogami, zamarzniętym jeziorem lub heksami wiosek, 

fiński gracz otrzymuje MOD +1. To odzwierciedla 

korzyści z posługiwania się punktami orientacyjnymi 

(jeziora, drogi, budynki) podczas manewrowania w 

ciemnościach przez pustynię. 

40 17.1 Zasady specjalne: 1. Zmiana fińskiej postawy 

operacyjnej. Odzwierciedlenie w grze tego rodzaju zmiany w 

morale i nastawieniu Finów podczas bitwy, które ostatecznie 

doprowadziło do rozpadu i upadku sowieckiej 139. Dywizji 

Strzelców, jest sporym wyzwaniem dla projektanta gry. 

Ostatecznie te zasady specjalne na pozór wydają się proste, ale 

gdy zostaną wykorzystane  rozsądnie (tj. dokładnie w 

odpowiednim momencie), mogą mieć poważny wpływ na grę. 
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18.1 Różne inne uwagi 

Fragmenty tego materiału zostały zebrane z serii ośmiu 

artykułów, które napisałem na stronie GMT. Proszę o 

wybaczenie jeśli pewne części tekstów będą się powtarzać w 

różnych rozdziałach. 

Wprowadzenie 

Wkrótce ma się rozpocząć rozpaczliwa bitwa o ziemie 

 i przetrwanie – pośród krajobrazu ośnieżonych lasów, 

mokradeł i zamarzniętych jezior. 

Wojna zimowa posiada wszystkie zalety świetnej powieści 

historycznej - przytłaczający napastnicy, dzielni i 

zdecydowanie słabsi obrońcy oraz surowa, nieziemska 

sceneria. Dodając do tego cechy charakterystyczne bitwy pod 

Tolvajärvi - luźną i zmienną linię frontu, śmiałe fińskie nocne 

napady, ogromne sowieckie ogniska i serię odważnych 

manewrów oskrzydlających wykonywanych po zmroku –

malował się przede mną obraz ekscytującej i oryginalnej gry. 

Dziwiłem się, że powstało tak mało gier przedstawiających 

ten interesujący i unikalny konflikt. 

Materiały do gry o wojnie zimowej zacząłem zbierać już 

zimą 2004 roku, chociaż nasiona zapuściły korzenie wiele lat 

wcześniej. Wybrałem bitwę pod Tolvajärvi, ponieważ 

wydawało mi się, że jej historia mogła mieć różne 

zakończenia. Morale żołnierzy uczestniczących w bitwie było 

co najmniej tak samo ważne jak taktyka i siła ognia. Gdyby 

fińska obrona upadła zaledwie kilka godzin wcześniej 

pierwszego dnia, atak sowiecki mógłby nabrać impetu i walki 

mogłyby zakończyć się dużo wcześniej. Wątek dotyczący 

wyspy Kotisaari, która raz była pod kontrolą Sowietów, by po 

chwili znów wrócić do Finów, również wydał mi się 

szczególnie interesujący. Żadna ze stron nie mogła sobie 

pozwolić na oddanie tego pozornie nieistotnego kawałka 

zalesionej ziemi, aby przeciwnik nie użył jej jako bazy 

wypadowej do przeprowadzania ataków. 

Przed rozpoczęciem prac nad Red Winter sprawdziłem 

jakie gry wojenne znajdują się na mojej półce i zastanowiłem 

co sprawiło że je posiadam. Które były moimi ulubionymi i 

dlaczego? Doszedłem do wniosku, że najczęściej gram w te, 

które miały dosyć szybkie tempo, utrzymywały w miarę ciągłe 

zaangażowanie obu graczy, były dobrze wyważone i 

charakteryzowały się pewną wyjątkowością. Myślę, że w Red 

Winter udało mi się to wszystko osiągnąć i mam nadzieję, że 

inni również polubią tę grę. 

Początkowo chciałem stworzyć coś skierowanego bardziej 

do początkujących miłośników gier wojennych. Myślałem że 

zrobię coś prostego, niewiele bardziej skomplikowanego niż, 

powiedzmy, gra Napoleon at Waterloo. To się nie udało. 

Krótko mówiąc, bitwa pod Tolvajärvi nie jest dobrą grą dla 

początkujących. Ma zbyt wiele niezwykłych aspektów: 

pogoda z temperaturami poniżej zera, mgła, nocne napady, 

ogniska, hotel, który pełnił również rolę miniaturowej fortecy, 

czołgi uwiązane do głównej sieci dróg, Finowie na nartach, 

tymczasowa kompania, wiele wysp i same zamrożone jeziora. 

Potrzebowałem systemu, który poradzi sobie z każdym z tych 

unikalnych elementów, ponieważ uważałem, że pominięcie 

któregokolwiek oznaczałoby, że gra nie będzie symulacją taką 

jaką chciałem stworzyć. W pewnym momencie musiałem 

ponownie od nowa przeanalizować cały projekt. Czy mam 

ograniczyć i uprościć zasady kosztem aspektów 

historycznych? Czy kontynuować w kierunku większej 

złożoności? W końcu zdecydowałem się na kompromis. 

Zawarłem w systemie gry wszystkie te historyczne elementy, 

które zdefiniowały bitwę i uczyniły ją tak niezwykłą i 

interesującą, ale do ich modelowania użyłem prostych, często 

abstrakcyjnych rozwiązań. Część z nich zapisałem w 

opcjonalnych zasadach, opisanych w bitewniku, natomiast w 

głównej instrukcji pozostawiłem tylko te, które moim 

zdaniem były absolutnie konieczne, aby odzwierciedlić 

atmosferę bitwy oraz możliwości dostępne dla dowódców po 

obu stronach. 

Jednostki wielkości kompanii, 90-minutowe tury i niecałe 

400 metrów na heks okazały się idealną skalą dla Red Winter. 

Chociaż lubię gry symulacyjne różnych rodzajów, zawsze 

najbardziej pociągały mnie te na „wielką taktyczną” skalę 

(ang. grand tactical). Po rozegraniu wielu podobnie 

skonstruowanych gier z epoki napoleońskiej nie widziałem 

powodu, dla którego nie działałoby to dobrze w mniejszych 

bitwach wojny zimowej lub II Wojny Światowej - bitwach z 

nie więcej niż około dwiema dywizjami na gracza. Podoba mi 

się ta skala, ponieważ podkreśla różne możliwości jednostek i 

utrzymuje grę mocno skoncentrowaną na manewrowaniu, 

unikając nieustannego rzucania kostką na testy morale i 

możliwość oddania strzału. Wielkość heksów zastosowana w 

takiej skali daje następujące zasięgi broni: 1 heks dla 

zwykłych karabinów, 2 heksy dla LKM-ów, 3 heksy dla 

CKM-ów i sowieckich lekkich czołgów oraz 6 heksów dla 

średnich moździerzy. LKM i koktajle Mołotowa są ujęte w 

zasadach dotyczących przeprowadzania szturmu (które jak 

wiadomo są wykonywane z najbliższej odległości). 

Cele projektu 

Pracę nad Red Winter rozpocząłem pod koniec 2005 roku, 

mając na uwadze trzy główne cele: 

• Podkreślenie podobieństw i różnic między sowiecką i 

fińską piechotą z grudnia 1939 r. 

• System powinien mieć ogólne zastosowanie do innych 

bitew z czasów II wojny światowej na podobną skalę. 

• Rozgrywka powinna być szybka i interaktywna, a 

każdy gracz powinien rozegrać turę w około 5 minut. 

Ostateczny cel okazał się dość dużym wyzwaniem. 

Kluczem do jego osiągnięcia było opracowanie unikalnej i 

prostej mechaniki, uwzględniającej każdą z 

charakterystycznych cech bitwy, których jest sporo (narty, 

zamarznięte jeziora, ogniska, nocne napady, hotel turystyczny 

itp.). Czułem, że muszę uchwycić niepowtarzalny klimat 

każdego z tych aspektów, jednocześnie utrzymując jak 

najkrótsze zasady. Oznaczało to, że mechanika gry musiała 

być wykonana bardzo dokładnie i równie dokładnie 

przetestowana. 

Przykład prostej ale skutecznej mechaniki, którą 

zastosowałem w grze, można znaleźć w zasadach dotyczących 

regeneracji jednostek: zredukowane jednostki piechoty 

(mające pomniejszoną siłę) mogą poświęcić swoją turę na 

próbę powrotu do pełnej sprawności. Wymaga to rzucenia 

zwykłą sześcienną kostką i otrzymania zmodyfikowanego 

wyniku 6 lub wyżej. Wynik rzutu kostką jest zmodyfikowany, 

ponieważ jednostki zyskują premię do rzutu kostką (ang. 

DRM: Dice Roll Modifier – w grze jest to modyfikator 

zapisywany po polsku w skrócie jako „MOD”) za utrzymanie 

odpowiedniej odległości od jednostek wroga. Zapewnia to 

prostą, ale realistyczną zachętę dla graczy do wycofania 
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swoich zredukowanych jednostek na tyły, gdzie będą mogły 

się przegrupować (zregenerować). Co więcej  podczas 

ostatnich dwóch dni bitwy Sowieci otrzymują niekorzystny 

modyfikator w testach regeneracji, co ma odzwierciedlać brak 

zastępczych żołnierzy, a także obniżone morale. 

Tury nocne rządzą się kilkoma prostymi zasadami, które 

łącznie dają wiele strategicznych możliwości. Podczas każdej 

tury nocnej (odpowiadającej 15 godzinom ciemności) 

jednostki dwukrotnie zwiększają swoje zwykłe możliwości 

ruchu. Oznacza to, że mogą wykorzystywać luki we wrogich 

liniach, przekraczać zamarznięte jeziora lub wykonywać 

szerokie manewry oskrzydlające. Jeśli jednak ambitnie 

zaryzykują taką akcję, mogą otrzymać „straty z powodu 

zimna”, które w rzeczywistości oznaczałyby odmrożenia, 

dezercje i złe morale z powodu ekstremalnych warunków 

pogodowych. To, czy każdy stos jednostek (uwaga: stos, a nie 

pojedyncza jednostka) dozna takiej straty i zostanie 

zredukowany, zależy od prostego rzutu kostką z szansą 

wynoszącą pół na pół. Interakcja tych dwóch nocnych zasad, 

korzystnej i niekorzystnej, oznacza, że ambitni gracze mogą 

decydować się na ryzyko i spróbować wykorzystać nocne tury 

do zdobycia przewagi. Zasady dotyczące strat z powodu 

zimna dodatkowo zachęcają graczy do skupiania jednostek 

nocą w stosach w celu zmniejszenia strat – razem łatwiej 

przetrwać zimną noc. Jednostki sowieckie mogą budować 

ogniska, aby uniknąć takiego ryzyka, ale w ten sposób stają 

się wybornymi celami fińskich nocnych napadów. W efekcie 

zasady dla tury nocnej dobrze odzwierciedlają nocne działania 

podczas prawdziwej bitwy, a jednocześnie pozostają proste i 

zapewniają graczom znaczną swobodę wyboru strategii. 

Aby utrzymać niską gęstość żetonów na planszy (gra ma 

jeden arkusz żetonów wielkości 1,58 cm każdy), 

zdecydowałem się połączyć niektóre jednostki. Fińskie żetony 

z karabinami maszynowymi KM reprezentują wiele sekcji 

karabinowych, a KM każdego sowieckiego batalionu to 

pojedyncza kompania 8 karabinów maszynowych - zatem KM 

nie są rozdzielone na poszczególne kompanie piechoty 

należące do danego batalionu. Dzięki temu na planszy panuje 

porządek, a rozgrywka jest szybsza i łatwiejsza w zarządzaniu. 

Ataki dystansowe w tej grze najczęściej są używane do 

wspierania zwykłych ostrzałów karabinowych,  i wg mnie tak 

powinno być. Działa strzelające samodzielnie mogą 

powodować straty celu ataku, jednak są najbardziej skuteczne, 

gdy zostaną użyte jako wsparcie innych sojuszniczych 

jednostek. „MOD +1 za każdą kompanię piechoty na 

docelowym heksie” to prosty modyfikator, który zachęca 

obrońcę do rozdzielenia jednostek w obliczu wrogiego ataku 

artyleryjskiego. Ułóż zbyt wiele kompanii piechoty na jednym 

heksie, a artyleria przeciwnika cię zmiażdży! 

Drugim głównym celem projektowym Red Winter było 

podkreślenie podobieństw i różnic między porównywalnymi 

jednostkami sowieckimi i fińskimi. Na papierze kompanie 

piechoty obu tych narodów wyglądają bardzo podobnie. Obie 

składają się z około 150 ludzi. Obie są uzbrojone przede 

wszystkim w karabiny (jednostrzałowe). W grze obie mają po 

dwa poziomy i punkty siły PS wynoszące 5. Podstawowa 

niezmodyfikowana pula punktów ruchu Finów to PPR = 6 PR, 

co wydaje się tylko nieznacznie lepsze niż sowieckie 5. Jednak 

pozory mogą mylić... 

Fińska piechota jest wyposażona w narty i płaci tylko 1 PR 

za wejście na heksy zamrożonego jeziora, a Sowieci płacą 1,5. 

Jednostka sowiecka może przekroczyć tylko 3 heksy jeziora 

na turę, podczas gdy fińska aż 6; Finowie mogą przekroczyć 

3 heksy z lasem, a Sowieci 2; Finowie pokonają 2 heksy suo, 

zaś Sowieci 1. Tak więc niewielka różnica w ocenach 

możliwości ruchu skutkuje dość dużą różnicą w 

możliwościach manewrowych jednostek. 

 

W grze są także odzwierciedlone różnice w uzbrojeniu. 

Teoretycznie w pełni wyposażona dywizja sowiecka w 1939r. 

była wyposażona w 14000 karabinów, 578 LKM-ów i 

żadnych karabinów maszynowych. Można to porównać do 

11000 karabinów fińskiej dywizji, 250 karabinów 

maszynowych i 250 pistoletów maszynowych. Wielu Finów 

w Tolvajärvi należało do batalionów niezależnych (ErP) lub 

rowerowych (PPP), więcej niż do zwykłych pułków 

wojskowych, dlatego ich uzbrojenie prawdopodobnie było 

jeszcze gorsze niż sugerują powyższe liczby. 

Sowieckie kompanie piechoty mają znacznie lepszy 

wskaźnik ataku dystansowego niż ich fińskie odpowiedniki, 

zaś w broni automatycznej Sowieci mają przewagę 3:1. 

Sowieci nie tylko dysponują większą siłą ognia LKM-ów,  

każda kompania piechoty posiada również CKM: sowieckie 

sekcje CKM-ów są uwzględnione w wartości siły ataku 

dystansowego i zasięgu kompanii piechoty – wybrałem takie 

rozwiązanie zamiast tworzyć dla nich osobne żetony. 

Przyjąłem więc, że dwa KM mają taką samą pulę punktów 

ruchu (PPR) jak piechota i nie dostrajałem już PPR kompanii 

piechoty. Chociaż nie jest to całkowicie realistyczne, 

tworzenie osobnego żetonu dla każdej sekcji CKM-ów prawie 

podwoiłoby liczbę sowieckich jednostek w grze – nie ma 

mowy żebym się na to zgodził. Zwróć jednak uwagę, aby nie 

mylić CKM-ów odzwierciedlonych w grze na żetonach 

zwykłych kompanii  piechoty z kompaniami KM danego 

batalionu (po 8 CKM-ów); te ostatnie są reprezentowane przez 

osobne żetony. 

Niedostatek LKM-ów Finowie nadrabiają w pistoletach 

maszynowych Suomi - doskonałej broni bliskiego zasięgu, 

która zapewnia Finom korzystne przesunięcie kolumny w 

teście podczas szturmu. Mamy więc dwie pozornie podobne 

jednostki o bardzo różnych stylach walki; jednostki sowieckie 

często osiągają najlepsze wyniki, atakując dystansowo z 

LKM-ów i CKM-ów (2-3 heksy od wroga), podczas gdy 

Finowie będą próbowali zmniejszyć dystans, aby wykorzystać 

LKM (aby wykonać szturm, muszą stać obok wroga). 

Zalesiony teren na ogół sprzyja stylowi walki Finów z bliska, 

ale kiedy Sowieci mogą ustawiać swoje KM i ciężką broń tak, 
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aby pole widzenia znajdowało się nad zamarzniętymi 

jeziorami, wtedy mogą zrobić z tej broni dobry użytek. 

Skład sowieckich i fińskich kompanii piechoty różni się 

jeszcze bardziej na poziomie plutonu. Każda kompania 

sowiecka składa się z trzech plutonów, podczas gdy każda 

fińska składa się z czterech. Jednak Finowie mają mniej 

żołnierzy na pluton, więc całkowita liczba żołnierzy w 

kompanii jest mniej więcej taka sama. W Red Winter tylko 

Finowie mogą podzielić kompanię na kilka jednostek 

wielkości plutonu (zasada opcjonalna 20.2). W moich 

badaniach nie znalazłem żadnych znaczących informacji 

jakoby Sowieci działali mniejszymi grupami, wielkości 

plutonu, oraz które uzasadniałyby włączenie do gry zasad 

pozwalających wydzielać plutony z kompanii. Finowie 

natomiast działali w ten sposób wielokrotnie. 

Wybór skali 

Postanowiłem tak zaprojektować Red Winter, aby na 

planszy nie było zbyt dużo żetonów – najlepiej aby wszystkie 

zmieściły się na jednym arkuszu. Chciałem, żeby miały 

większy rozmiar, tzn. 1,58 cm (5/8 cala), ponieważ samemu 

takie preferuję w innych grach. Ordre de Bataille (fr. porządek 

bitewny – wojskowy schemat organizacyjny) wojsk obecnych 

pod Tolvajärvi dał mi pewność, że rzeczywiście będę mógł 

osiągnąć swój cel, a większość żetonów będzie reprezentować 

jednostki wielkości kompanii. Po skalkulowaniu tego z liczbą 

żołnierzy biorących udział w bitwie – łącznie równej mniej 

więcej dywizji dla każdej ze stron – wyszło idealnie: cały 

schemat organizacyjny wojsk dobrze pasował do żetonów 

wielkości 1,58 cm, z wystarczającą ilością miejsca na różne 

znaczniki, statystyki i tym podobne. Gdy utwierdziłem się w 

przekonaniu, że to jest wykonalne, tym bardziej nabrałem 

ochoty do pracy – samemu najbardziej cenię gry wojenne 

właśnie z jednostkami wielkości kompanii. Zastanawiałem się 

tylko, dlaczego ta skala była tak rzadko używana w innych 

grach. Wkrótce miałem poznać przyczynę. 

Jednostki w skali kompanii są jakby na ziemi niczyjej, 

gdzieś pomiędzy grami na poziomie taktycznym i 

operacyjnym. W tradycyjnych grach taktycznych mamy takie 

mechanizmy jak ataki dystansowe, brak stref kontroli 

jednostek, strzelanie do wroga wykonującego ruch, 

sprawdzanie morale i różne statusy jednostek: przyduszone 

ostrzałem wroga, wstrząśnięte, zdezorganizowane, 

zdemoralizowane lub rozbite. W grach na poziomie 

operacyjnym natomiast spodziewamy się walki opartej na 

tabeli wyników walki TWW, strefach kontroli SK i jednostek 

z co najmniej dwoma poziomami sprawności. 

Aby użyć żetonów jednostek w skali kompanii, miałem 

zatem do wyboru dwa osobne światy. Czy lepiej było 

skorzystać z tradycyjnej mechaniki gier taktycznych, czy 

wybrać poziom operacyjny? A może mieszankę i 

dopasowywać elementy z obu? Albo może wyrzucić je 

wszystkie przez okno i zacząć od nowa? Skończyło się na tym, 

że gra zawiera połączenie wszystkich powyższych. 

Stworzyłem kilka nowych mechanizmów, ale jest też wiele 

klasycznych, które będą dobrze znane graczom z gier na 

poziomie taktycznym lub operacyjnym. Ta unikalna 

mieszanka, która miała zostać użyta w Red Winter (oraz w 

Operation Dauntless o walkach w Normandii, nad którą 

również wtedy pracowałem, wykorzystująca ten sam system), 

jest wynikiem moich sześcioletnich testów, ciągłych zmian i 

ulepszeń. 

Pierwszym krokiem przy podejmowaniu decyzji odnośnie 

której mechaniki użyć, był wybór skali dla pól na planszy, 

heksów. Uznałem, że już gdy to ustalę, to może wtedy wybór 

skali dla innych elementów w pewien sposób sam się objawi. 

Głównym warunkiem było to, aby cała bitwa pod Tolvajärvi 

znalazła się na jednym arkuszu mapy. To zadanie było 

względnie łatwe: wystarczyło określić jaki obszar ma zostać 

zaprezentowany, a następnie nanieść na niego taką siatkę 

heksów, aby nie była zbyt duża ani zbyt mała dla żetonów 

wielkości 1,58 cm. W ten sposób miałem gotowy punkt 

odniesienia do dalszej pracy. Dosyć szybko i trochę przez 

przypadek okazało się, że szerokość heksu reprezentująca 388 

metrów terenu (425 jardów) dobrze pasuje do mojej 

koncepcji, choć początkowo nie byłem przekonany, że ta skala 

będzie moim ostatecznym wyborem. Mimo że wydawała się 

idealna dla mapy, zastanawiałem się, jak pomieścić na niej 

jednostki. Zacząłem przyglądać się zasięgom broni. Jak 

daleko mogliby strzelać żołnierze, biorąc pod uwagę heksy 

wielkości 388 metrów? Red Winter miała być grą na poziomie 

wielkim taktycznym i oferować możliwość walki 

uwzględniającą taktykę opartą na zajmowaniu przez jednostki 

odpowiednich pozycji na mapie i manewrowaniu. Aby to 

osiągnąć, należało zawrzeć w mechanice gry różnice w 

limitach ruchu i zasięgach broni. Jednostki, z wyjątkiem 

artylerii, nie powinny być w stanie strzelać przez całą 

szerokość mapy, większość powinna mieć maksymalne 

zasięgi w postaci pojedynczych cyfr. Testując moją 

eksperymentalną skalę 388 metrów na heks, zdałem sobie 

sprawę, że karabiny mogłyby mieć zasięg około jednego 

heksu. LKM miałyby zasięg około 2 heksów, CKM 3. Średnie 

i ciężkie moździerze odpowiednio 6 i 12 heksów. Idealnie! 

Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że broń dystansowa, taka 

jak działa samobieżne, granaty i koktajle Mołotowa, nie 

działają tak naprawdę jako „broń dystansowa” w tej skali. 

Uznałem jednak że to nie ma znaczenia i że znajdę sposób, 

aby ta broń miała swoje miejsce w grze w mechanice 

dotyczącej wykonywania szturmu. 

Następnie, skoro byłem już zadowolony w wybranej skali, 

wróciłem do kwestii podstawowej mechaniki. A tu teraz 

prawie wszystko samo ułożyło się na swoim miejscu. 

Uznałem, że przy 388 metrach na heks większość ostrzałów 

miałaby miejsce w zasięgu jednego heksu, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę duże zalesienie terenu. Tak więc miały przeważać 

walki z sąsiednich heksów, a staromodne testowanie wyników 

walki w tabeli (TWW) wydawało się najbardziej logicznym 

wyborem. Fińskie działa samobieżne dawałyby premię tylko 

w atakach szturmowych (walki z bliska), a LKM - i wszystko 

inne o jeszcze większym zasięgu - stały się częścią oddzielnej 

procedury ataku dystansowego. Na marginesie: tabela 

wyników walki TWW w Red Winter zmieniała się dość 

znacznie na przestrzeni lat. Zaczęło się od użycia jednej 

sześciennej kostki 1k6 zamiast obecnych 2k6, a średni wynik 

walki był nieco mniej dotkliwy. Ale wciąż jest to ta sama stara 

TWW oparta na relacji sił atakującego do broniącego, którą 

tak dobrze znają gracze. 

Szturm 

Oczywiście w tej skali konieczna byłaby symulacja walki 

z najbliższej odległości, mniejszej niż 1 heks. W przeciwnym 

razie jednostki piechoty nie miałyby wpływu na czołgi, a 

Finowie nie mogliby wykorzystać zalet swoich pistoletów 

maszynowych (nawiasem mówiąc, w późniejszym etapie 
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tworzenia gry usunąłem specjalne zasady dotyczące walki 

piechoty z czołgami). Nie widziałem powodu, dla którego do 

rozstrzygania szturmów nie można byłoby użyć 

zmodyfikowanej wersji tej samej tabeli wyników walki 

TWW, którą wybrałem dla rozstrzygnięć ostrzału z sąsiednich 

heksów. Idąc tą drogą, doszedłem do stworzenia zasad 

szturmu, które znalazły się w aktualnej wersji gry. Ostatecznie 

dla szturmu nie zmieniałem wyników walki w tabeli TWW, a 

po prostu zaprojektowałem tylko zestaw odpowiednich 

modyfikatorów. 

Mając gotowe ogólne zasady dotyczące szturmu, mogłem 

trochę poeksperymentować z wprowadzaniem pozostałych 

mechanik, tak aby stworzyć jeden system o jakim myślałem 

od samego początku – składający się z w miarę prostych 

zasad, które ułożą się razem w grę mającą różne warstwy głębi 

i szczegółowości. Dając Finom o 1 PR więcej do ich puli 

punktów ruchu PPR niż dla ich sowieckich odpowiedników i 

wymagając od atakującego zapłaty +2 PR za możliwość 

przeprowadzenia szturmu wyłania się warstwa 

szczegółowości i zgodności historycznej o jakiej myślałem. 

Finowie często mogą przemieścić się na heks obok wroga i 

wciąż mieć zapas PR na tyle, aby zapłacić nimi za szturm 

podczas tej samej fazy akcji. Natomiast Sowieci, aby wykonać 

szturm, najczęściej będą musieli wpierw poświęcić jedną turę 

na zbliżenie się do wroga, a szturm przeprowadzić dopiero w 

kolejnej turze. Pod względem gry to nie jest mała różnica. Ma 

ona istotny wpływ na sposób, w jaki grają obie strony. Koniec 

końców, żadne specjalne zasady nie były konieczne - nie 

musiałem nakładać żadnej sztucznej kary na zdolność 

Sowietów do przeprowadzania szturmu, ani wprowadzać 

dodatkowej fazy szturmu lub „eksploatacji” itp. 

Ataki dystansowe 

Kolejną przeszkodą do pokonania było opracowanie 

systemu walki dystansowej, szybkiego, prostego, a 

jednocześnie dającego poczucie iż tak właśnie mogłyby 

wyglądać takie ataki. To, co otrzymałem na końcu, jest mocno 

abstrakcyjne, ale raczej nie widzę w tym problemu. 

Intuicyjnie wydawało mi się, że na poziomie kompanii 

większość ostrzałów z odległości 2 lub więcej heksów 

skutkowałaby bardziej przyduszeniem lub stłumieniem 

wrogich jednostek, niż zniszczeniem. Sprawdziłem jak w 

innych grach taktycznych pokazywany jest gorszy status 

jednostki - przyduszenie, demoralizacja itp. - a także jakie 

znaczniki są używane do oznaczania tych tymczasowych, 

możliwych do zregenerowania stanów. Gdybym użył 

odwrotnej strony żetonów jednostek, nie mógłbym 

wykorzystać jej do pokazania zmniejszonego poziomu siły i 

musiałbym dołożyć do gry nowe żetony lub dodatkowe tabele. 

Chciałem, aby żeton jednostki miał dwie strony i pokazywał 

jednostkę o pełnej sprawności/sile na jednej stronie, oraz 

zredukowaną na drugiej – uważałem że tak będzie 

najwygodniej. Więc powstało pytanie jak przedstawić 

„pogorszenie” stanu jednostki w wyniku wrogiego ostrzału, 

ale bez tworzenia dodatkowego bałaganu. 

Rozwiązanie tego dylematu po raz kolejny przyszło wraz 

z wyborem odpowiedniej skali - w tym przypadku skali 

czasowej. Biorąc pod uwagę 90 minut na turę, większość 

jednostek wróci do normalnego stanu dość szybko (w ciągu 

jednej tury) po ustaniu wrogiego ostrzału z dystansu. W ten 

sposób wpadłem na rozwiązanie – użyję zasad, które będą 

faworyzować ataki dystansowe wspierające walkę bardziej 

niż ataki dystansowe samoistne. Ta korzyść musiałaby zostać 

wykorzystana podczas zwykłej walki (piechoty) między 

sąsiednimi heksami w bieżącej turze, w przeciwnym razie 

zostałaby utracona pod koniec fazy. W ten sposób dodatkowe 

znaczniki nie były konieczne. (W tej chwili prawdopodobnie 

mówisz „Hej, chwila moment!”, ponieważ w grze są znaczniki 

przyduszenia ostrzałem - Supressed. Służą one tak naprawdę 

tylko jako przypomnienia. Gdy gracz zapozna się z rutyną 

walki, szybko odkryje, że znaczniki nie są wymagane. Efekty 

ostrzału dystansowego nie utrzymują się z jednej tury do 

następnej, gracze zwykle nie muszą śledzić, które jednostki 

zostały dotknięte efektem przyduszenia). 

 

Podczas dopracowywania procedury ataku dystansowego 

dodałem możliwość redukcji poziomów sprawności/siły 

jednostek wg tabeli wyników walki dystansowej TWWdyst. 

Logika podpowiadała mi, że jedna lub więcej kompanii z 

ciężkimi karabinami maszynowymi, ustawiona w lesie nad 

zamarzniętym jeziorem, może i powinna być w stanie 

wyrządzić poważne szkody piechocie przechodzącej po 

płaskim lodzie. Oczywiście poza tym taki atak dystansowy 

może również spowodować „przyduszenie” wroga, efekt 

zaskoczenia. Ostatecznie według TWWdyst przy wysokim 

wyniku wyrzuconym na kostkach, jednostka wroga traci 

odpowiednio poziom albo nawet dwa poziomy sprawności. 

Więc jednostki mogą zostać zniszczone przez sam atak 

dystansowy, ale osiągnięcie tego wyniku nie jest łatwe. 

Ogólnie rzecz biorąc, nadal większe efekty dają ataki 

dystansowe wspierające jednostkę sojuszniczą walczącą z 

wrogiem będącym na sąsiednim heksie. Jeśli jednak 

zobaczysz, że w polu rażenia twoich karabinów maszynowych 

pojawiły się jednostki wroga będące na zamarzniętym 

jeziorze, wtedy strzelaj ile wlezie! 

Brak koordynacji ataków dystansowych 

Niektórzy gracze pytają, dlaczego do rozpatrywania 

ataków dystansowych trzeba dodatkowo rzucać kostką dla 

każdej strzelającej jednostki, dlaczego nie mogą one być ze 

sobą skoordynowane. Dodatkowo mniej rzutów to też mniej 

testów i prościej. Odpowiedź w skrócie: zawsze czułem, że 

połączenie ostrzałów z różnych jednostek w jeden atak jest 

nierealne. Jeśli twoja kompania piechoty ukrywa się w okopie, 

wtedy czy to naprawdę ma znaczenie czy strzela do niej jedna 

sekcja KM czy dziesięć? No tak, ma znaczenie w pewnym 

stopniu, jednak wciąż znacznie mniejsze niż gdyby pluton 

moździerzy zrzucał im pociski prosto na głowę. Każda 

dowolna ilość sekcji KM powinna mieć bardzo małe szanse 

wpłynięcia na jednostkę wielkości kompanii w tej sytuacji. 

Zezwolenie graczom na połączenie takich mało efektywnych 

ataków dystansowych w jeden „superatak”  oznaczałoby, że 
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angażując w jednym ostrzale dystansowym większą liczbę 

karabinów maszynowych byłoby możliwe otrzymywać 

nierzeczywiste wyniki. Uważałem, że to nie jest właściwe 

podejście. Nie mogłem usprawiedliwić uproszczenia gry za 

pomocą zasad skoordynowanych ataków; natomiast aby 

uczynić te zasady bardziej odpowiadające rzeczywistości 

historycznej, musiałyby powstać ściany tekstu z warunkami i 

regułami. 

Artyleria 

Nigdy nie czułem się w pełni usatysfakcjonowany grami, 

które wykorzystują siły artylerii w ataku bezpośrednim na cel. 

Podejście to zakłada, że artyleryjski ostrzał zaporowy jest 

bardzo dokładny - co podczas wojny zimowej nie miało 

miejsca* - i przesuwa walkę jeszcze bardziej w kierunku 

rozwiązywania zadań matematycznych („Hmmmm, nawet 

jeśli dodam tę artylerię tutaj, to nie zmieni moich szans, więc 

równie dobrze mogę wcale nie strzelać i zaoszczędzić 

amunicję”). Inne gry z kolei używają bardziej realistycznych 

systemów do rozstrzygania takiego ataku (wstępnie 

zaplanowane cele, opóźnienia, przesunięcia, rozproszenie 

itp.), ale wymagają dodatkowych znaczników, prowadzenia 

dokumentacji i są czasochłonne. Chciałem by mój system był 

prosty i szybki, z natychmiastowymi efektami i rozsądnymi 

wynikami, ale bez dodatkowych znaczników i kartek z 

zasadami. Skończyło się na dość nietradycyjnym podejściu do 

artylerii i ogólnie do ataków dystansowych. Gracz powinien 

sam ocenić, czy udało mi się osiągnąć odpowiedni wynik. 

*W przypadku Finów problem właściwie nie polegał na braku 

celności, a na niskiej częstotliwości salw z dział artyleryjskich 

z powodu małej ich ilości (przypis nr 26, komentarze autora). 

Skala czasu i długość gry 

Skala czasu wynosząca 90 minut na turę została tak 

wybrana, aby pasowała również pod względem długości gry. 

Cała bitwa trwa pięć dni, a dzieląc każdy dzień na dość duże 

części, rozgrywka staje się możliwa do ukończenia w 

stosunkowo krótkim czasie. W ten sposób osiągnąłem kolejny 

z moich celów projektowych – stworzyć grę, którą można było 

rozegrać w ciągu jednej dłuższej sesji. 

Zauważ, że chociaż ilość żetonów na mapie jest mała, 

jednostki piechoty nie są tak bardzo podatne na eliminację. 

Jest to spowodowane skalą czasu i wielkością jednostek. 

Zauważ, że to nie oznacza, że podczas walk wykonuje się 

wiele testów i rzutów kostką tylko po to, aby otrzymać mały, 

nieznaczny efekt. Znam takie gry i w mojej chciałem tego 

uniknąć. W Red Winter każdy atak typu ostrzał z karabinów 

posiada określony wynik. Gracze, którzy będą chcieli 

zachować rezerwy i przesunąć zredukowane jednostki do tyłu, 

często mogą je zregenerować do pełnego poziomu 

sprawności. Więc pomimo tego, że gęstość żetonów jest niska, 

jednostki nie padają jak muchy. Ma to pożądany efekt 

uboczny: kiedy stracisz jednostkę, naprawdę to odczujesz! 

Pomaga to również w budowaniu dramatyzmu. 

Wsparcie obronne na sąsiedni heks z wrogiem 

Stworzenie tych zasad przyprawiło mnie o niejeden ból 

głowy. Eksperymentowałem z różnymi metodami udzielania 

wsparcia obronnego dla sojuszniczych jednostek, począwszy 

od braku wsparcia po pozwolenie wszystkim sąsiednim 

jednostkom na udział w obronie. Przez prawie dwa lata 

testowaliśmy grę przy użyciu tej drugiej metody. 

Pozwoliliśmy atakującemu również „przygwoździć” sąsiedni 

heks wroga, wyznaczając jedną jednostkę atakującą, która nie 

uczestniczyłaby w ostrzale. Tej jednostki można było użyć, 

aby uniemożliwić sąsiedniemu heksowi z wrogiem na użycie 

wsparcia obronnego. Niektóre gry nazywają taką taktykę 

„rozmiękczaniem” wroga. W naszych grach testowych 

okazało się, że nie trzeba przeprowadzać dodatkowego testu 

ostrzału, aby wprowadzić takie odwrócenie uwagi jednostek 

wspierających obronę. Ostatecznie uznałem, że ta metoda 

spowolniła grę i nie była realistyczna. Zastąpiłem ją zasadą 

wsparcia obronnego na sąsiedni heks zawierający jednostkę 

wroga (więc nie „z”, lecz „na”), ograniczonego tylko do takiej 

sytuacji, kiedy atakujący znajduje się na heksie zamrożonego 

jeziora. Wszystkie inne zasady zniknęły.  

W fazie testowej przez pewien czas moździerze mogły 

wykonywać pomocnicze wsparcie obronne, jeśli były ułożone 

na stosie z przyjazną piechotą, ale testy wykazały, że ta 

dodatkowa zasada nie uzasadniała jej ciężaru (patrz także 

przypis nr 15 w komentarzach autora). 

Regeneracja 

Trudno jest przedstawić różne stany wydajności jednostki 

bez dodatkowych znaczników, poza zredukowaną siłą na 

tylnej stronie żetonu. Zredukowane piechoty miały mieć 

możliwość powrotu do pełnej siły, ale nie chciałem, aby było 

to dla nich zbyt łatwe. Ponadto mechanika tej akcji miała być 

prosta i intuicyjna - to znaczy z prostymi zasadami 

ukrywającymi większą złożoność, co było fundamentalną 

regułą podczas projektowania gry Red Winter. Obecny system 

regeneracji jednostek jest produktem tej mantry, precyzyjnie 

dostrojonej, aby zapewnić zarówno głębię, jak i łatwość gry. 

Mechanika „rzuć 6, aby się zregenerować” może wydawać się 

zbyt prosta, ale gracz zmieni zdanie podczas gry, gdy pozna 

wynikające z tej zasady implikacje. 

Sceptycy z pewnością zadadzą kilka oczywistych pytań. 

Czy jednostki mogą regenerować się w nieskończoność? A 

właściwie co ma oznaczać redukcja jednostki – czy jest to 

fizyczna utrata sprawności bojowej, czy tylko możliwy do 

poprawienia stan morale? I jak zniszczyć wroga, skoro może 

po prostu bez przerwy odzyskiwać zdrowie? 

Po pierwsze, jednostki, które podejmują próbę regeneracji, 

nie mogą wykonywać żadnych innych działań podczas swojej 

fazy akcji. Po drugie, jednostki nie mogą próbować 

zregenerować siły, jeśli sąsiadują z wrogiem. Ponadto zyskują 

MOD +1 do wyniku rzutu podczas testu regeneracji, jeśli 

znajdują się 4 lub więcej heksów od wszystkich wrogów. Jest 

to więc zachęta do przenoszenia osłabionych jednostek z linii 

frontu na tyły – tak jak robiono to w historii. Regeneracja nie 

jest taka prosta, jak się początkowo wydaje na podstawie 

przeczytania zasad. Pod powierzchnią dzieje się więcej niż 

widać na pierwszy rzut oka. Kiedy próbujesz zregenerować 

zredukowaną jednostkę, marnujesz turę, aby odciągnąć ją na 

bezpieczną odległość, następnie spędzasz jedną lub więcej tur, 

wykonując testy regeneracji, a na koniec jeszcze dodatkową 

turę, aby wrócić do akcji na froncie. Tak więc średnio potrzeba 

co najmniej 3-4 tur, aby przywrócić zredukowaną jednostkę 

do pełnej siły. W tym czasie wróg nie stoi sobie spokojnie w 

miejscu, czekając aż wyleczysz wszystkich rannych. Bitwa 

trwa i prawdopodobnie będziesz teraz posiadać jeszcze więcej 

zredukowanych jednostek niż kilka tur wcześniej. Ostatecznie 

nie możesz tak po prostu zregenerować swoich jednostek za 

każdym razem, gdy zostaną zredukowane, ponieważ możesz 
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stracić znacznie więcej. Myślę, że liczba jednostek, które 

faktycznie się regenerują podczas rozgrywki, jest rozsądna i 

wiarygodna. Pamiętaj też, że jeśli nie zapewnisz sobie 

zapasowych jednostek z pełną siłą czekających w odwodzie, 

to nie będziesz miał czym zastąpić na froncie miejsca 

zredukowanej jednostki, która miałaby przejść na tyły w celu 

regeneracji. Tak więc prosta mechanika „rzuć 6, aby się 

zregenerować” posiada kolejną ważną implikację w grze – 

zachęca do trzymania jednostek rezerwowych  na tyłach. 

Co ma symulować regeneracja – poprawienie słabszego 

stanu morale czy nowe oddziały zastępcze? Mówiąc 

najprościej, odpowiedź brzmi „to i to - ale głównie to 

pierwsze”. Zastosowanie systemu walki/regeneracji bez 

dodatkowych znaczników wymaga trochę abstrakcji i 

wyobraźni. Nie wydaje mi się, aby efekt końcowy był mniej 

realistyczny niż w przypadku innych, bardziej złożonych gier. 

Myślę, że podejście abstrakcyjne ma sens, biorąc pod uwagę 

skalę jednostek bojowych i czasu. 

Co ma zapobiec regenerowaniu się jednostki w 

nieskończoność? Nic. Jednak (i tutaj znów mamy „ukryte 

głębsze warstwy”) sowiecki gracz otrzymuje karny MOD -1 

do rzutów kostką podczas regeneracji w ostatnich dwóch 

dniach bitwy. Ponieważ do skutecznej regeneracji potrzebny 

jest wynik „6”, sowiecki gracz nie ma już szans na sukces, 

chyba że otrzyma również MOD +1. To oznacza, że Sowieci 

muszą wycofać się o 4 lub więcej heksów z frontu, aby mieć 

szansę regeneracji wynoszącą marne 1:6. Regeneracja może 

też wymagać kilku testów – tur, podczas których jednostka nie 

robi nic innego. Dodaj do tego kolejne tury, aby się wycofać, 

a potem wrócić na linię frontu i… cóż, chyba już rozumiesz o 

co mi chodzi. Wynik netto pod względem gry to stopniowy, 

ale zauważalny spadek liczby sowieckich jednostek o pełnej 

sprawności. Zatem zwodniczo subtelna kara w postaci MOD 

-1 ma duży wpływ na rozgrywkę w trakcie kampanii. 

Tury nocne 

Satysfakcję ze sposobu rozgrywki w turach nocnych oraz 

przekonanie, że zasady jej dotyczące uzasadniają jej wagę, 

poczułem dopiero po zdefiniowaniu czterech osobnych, lecz 

wzajemnie powiązanych mechanizmów: podwójnego ruchu, 

strat z powodu zimna, sowieckich ognisk i fińskich nocnych 

napadów. To one nadają nocnym turom smak. Poszczególne 

zasady są dość proste, ale interakcje między nimi zapewniają 

szeroki zakres strategii i możliwości. Rezultat końcowy: tury 

nocne dobrze odzwierciedlają działania z prawdziwej bitwy 

podczas tej części dnia. 

Na wcześniejszych etapach projektu różnie z tym bywało, 

opracowanie końcowych zasad zajęło mi kilka lat. 

Początkowo testowałem grę ze standardowymi 90-

minutowymi turami dla nocy. Gra była zbyt długa (noce 

zdawały się trwać wiecznie!), dodatkowo jednostki 

wykazywały zdecydowanie zbyt dużą aktywność, osiągając 

znacznie więcej niż było to możliwe historycznie, biorąc pod 

uwagę warunki pogodowe i oświetleniowe. Zastanawiałem się 

nad wprowadzeniem nowych zasad „upośledzania” 

i ograniczania jednostek na czas nocy, ale dosyć szybko z tego 

zrezygnowałem. Zanim doszedłem do końcowego 

rozwiązania z jedną długą turą, testowałem różne wersje 

skalowania czasu. Przez pewien czas każda tura nocna 

odzwierciedlała 3 godziny, czyli dwa razy więcej niż zwykła 

tura w trakcie dnia. Przy 15 godzinach ciemności wciąż 

dawało to jednostkom zbyt wiele swobody. W końcu 

spróbowałem dwóch tur na całą noc i zdałem sobie sprawę, że 

jestem już blisko rozwiązania. Nadal był jeden poważny 

problem. Podczas pierwszej takiej tury, jednostki przeciwnika 

mogły łatwo zareagować na twoje ruchy, uciekając przed 

twoimi marszami na flanki i zatykając dziury w swoich liniach 

zanim twoje siły będą mogły się nimi prześliznąć. Ponieważ 

gra nie zawierała żadnych poważniejszych zasad dotyczących 

mgły wojennej, zdałem sobie sprawę, że dwie tury nocne nie 

dają realistycznych rezultatów, chyba że wprowadziłbym 

nowe atrapy jednostek i mgłę wojny, co zwiększyłoby 

złożoność gry. Więc znalazłem się w punkcie wyjścia. 

Dopiero kilka miesięcy później wpadłem na pomysł 

ograniczenia nocy do jednej tury i po prostu zwiększenia 

limitów ruchu jednostek. Najpierw próbowałem zwiększyć je 

tylko o 2-3 punkty ruchu, ale szybko zdałem sobie sprawę, że 

wzmocnienie musi być bardziej drastyczne, jeśli jednostki 

mają wykonać takie same manewry z zaskoczenia, jakie 

wykonywali podczas prawdziwej bitwy. Jako pierwsze 

wprowadziłem podwójne możliwości ruchowe i ku mojemu 

zdziwieniu od razu działały bardzo dobrze. Będę pierwszym, 

który przyzna, że podwojenie możliwości ruchu jednostki w 

turze nocnej wydaje się podejrzanie prostym rozwiązaniem, 

jednak w grze sprawdza się bardzo dobrze i zachęca do 

stosowania dokładnie takich manewrów, jak zamierzałem. 

Spośród wszystkich zawartych w grze mechanik, które 

przetestowaliśmy, ta była najłatwiejsza do zapamiętania dla 

gracza i do wdrożenia dla mnie. 

Graczom dopiero poznającym Red Winter trzeba 

przypomnieć, że w nocy jednostki właściwie nie 

przemieszczają się po planszy tak jak w ciągu dnia. Biorąc pod 

uwagę 15-godzinną turę nocną, są one bardziej ograniczone. 

Z drugiej strony walka wygląda inaczej i w nocy charakter 

starć jest inny, nie ma takiej wymiany ognia i manewrowania 

– wykonuje się jedną akcję na całą noc. 

Kiedy przeprowadzałem kolejne testy z użyciem nowych 

zasad tur nocnych, zdałem sobie sprawę z kolejnego 

problemu. Korzystając ze zdolności podwójnego ruchu, 

jednostki mogły teraz pokonywać znaczne odległości i 

potencjalnie nagle pojawiać się na tyłach wroga - co samo w 

sobie nie było złe, wręcz to był jeden z celów. Potrzebowałem 

jednak czegoś, co jednocześnie zniechęciłoby do takich akcji, 

mimo że podwojone możliwości ruchowe wyglądały na 

najbardziej pasujące do mojej koncepcji. Jest całkiem 

oczywiste, dlaczego jednostki w Tolvajärvi nie wykonywały 

ambitnych ataków lub manewrów każdej nocy podczas bitwy. 

Było zimno, ciemno. Ludzie byli wyczerpani. W nocy kucali 

przy ognisku lub piecach obozowych i próbowali się ogrzać. 

Jednostki, które zbyt często się poruszały, gubiły się. A to 

wpływało na morale, może nawet dezercję. Dodatkowo 

istniały czynniki fizyczne takie jak odmrożenie i hipotermia... 

Zdecydowałem, że najlepszym sposobem na poradzenie 

sobie z tą sytuacją jest uczynienie z nocnych akcji hazardu. 

Jednostki mogły zaryzykować nocny wypad i próbować 

zdobyć przewagę, ale robiąc to, ryzykowały straty z powodu 

trudnych warunków pogodowych. I tak narodziła się tabela 

strat z powodu zimna TWzima. Nazywam ją „kasynem” 

(wolne tłumaczenie z ang. table), ale w rzeczywistości 

mechanika jest tak prosta, że nie trzeba prowadzić wielkich 

rachunków prawdopodobieństwa. Podobnie jak w przypadku 

mechaniki regenerowania jednostek, wyniki z TWzima są 

łatwe do zapamiętania. Interakcja reguły podwójnego ruchu i 

TWzima tworzy interesującą zagadkę dla graczy. Ambitni 
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gracze będą chcieli podczas tur nocnych osiągnąć jak 

najwięcej, podczas gdy TWzima ich do tego zniechęca i 

nakazuje, aby w nocy jednostki nie wykonywały żadnych 

akcji. Dodając do tego zasady dotyczące sowieckich ognisk i 

fińskich nocnych napadów, będziesz mieć cały świat 

możliwości. Nocne tury prawie stają się „grą w grze”. 

Przygotowanie do nocy podczas poprzedzającej ją tury samo 

w sobie wymaga prowadzenia specyficznej strategii (patrz 

wskazówki 21.0). 

Red Winter jako gra dla jednej osoby 

Chociaż Red Winter została zaprojektowana przede 

wszystkim jako gra dla dwóch graczy, jest idealna również dla 

jednego, ponieważ nie używa żadnych kart ani nie posiada 

ukrytych informacji. „Mgła wojny” częściowo wynika z 

hojnych dodatków do ruchu jednostek podczas tur nocnych 

oraz ze zdolności Finów do atakowania niemal dowolnego 

heksu na mapie za pomocą nocnych napadów. Te oraz inne 

mechanizmy tworzą grę z ciągle zmieniającymi się 

możliwościami. Każda strona musi wykorzystywać 

pojawiające się błędy wroga. Zachowanie elastyczności w 

kolejnych operacjach jest co najmniej tak samo ważne jak 

planowanie długoterminowe. To wszystko powinno stwarzać 

dobre warunki do gry jednoosobowej. 

Morale 

Zasady dotyczące morale są proste, ale nie zawsze tak 

było. Potrzebowałem sposobu, aby zachęcić sowieckiego 

gracza do podjęcia ryzyka i próby zdobycia terytorium 

pierwszego dnia bitwy. Musiał też dostać odpowiednią 

zachętę, aby od razu na początku przystąpić do szturmu, 

zakładając że fiński gracz będzie na tyle nierozsądny, aby dać 

mu na to szansę. Rozwiązaniem było przyznanie przesunięcia 

kolumny 1P graczowi o wyższym morale (a wtedy wyższe 

morale mają Sowieci) i podwojenie go do 2P w szturmach. Ma 

to kilka interesujących efektów, które mogą nie być widoczne 

na pierwszy rzut oka. Na przykład 8 grudnia, kiedy Sowieci 

mają przewagę w morale, przesunięcie kolumny 2P podczas 

szturmów daje im więcej niż 1P dla Finów za używanie LKM-

ów, zarówno w zwykłym ostrzale, jak i szturmie. W ostatnich 

dniach bitwy, gdy morale faworyzuje Finów, przesunięcie o 

2P w połączeniu z premią 1P za LKM daje im potężny 

modyfikator 3P netto podczas szturmów. Tak więc Sowieci 

muszą działać w początkowych etapach bitwy i wykorzystać 

dostępny wtedy bonus. W ostatnich dniach, aby przetrwać,  

będą musieli się wycofać do walki obronnej, naśladując 

wydarzenia historyczne. Obie sytuacje - wczesna ofensywa 

sowiecka i wycofanie się pod koniec bitwy - są więc 

symulowane bez potrzeby wprowadzania specjalnych zasad. 

Ta sama prosta zasada dot. morale obejmuje obie strony. 

Niektórzy gracze mogą narzekać na system z góry 

ustalonych wartości przesunięcia kolumn w wynikach akcji ze 

względu na morale i brak korelacji z innymi wydarzeniami, 

które mają miejsce w grze. Mogłem stworzyć na przykład tor 

zmiany morale, który by zmniejszył owo usztywnienie, ale 

zdecydowałem się tego nie robić z dwóch powodów. Po 

pierwsze, jak zawsze, chodziło o prostotę, ale co ważniejsze, 

czułem, że ogólne poglądy i motywacje żołnierzy powinny 

być związane głównie z wydarzeniami, na które nie mają 

wpływu - a mianowicie z bitwami na północy i południu. 

Bitwa pod Tolvajärvi nie toczyła się w próżni. Gdyby 

sowiecki atak pod Ilomantsi się powiódł, Finowie w 

Tolvajärvi znaleźliby się na pozycji otoczonej przez wroga.  

Z pewnością żołnierze po obu stronach byli tego świadomi.  

8 grudnia, kiedy Sowieci wydają się nie do powstrzymania, 

Finowie byli wyczerpani i zdemoralizowani. Ale kiedy 

sowieckie natarcie poza mapą zostało zatrzymane, a dobra 

wiadomość dotarła do Finów w Tolvajärvi, z pewnością 

nabrali nowej energii. Ponadto na froncie zaczęły regularnie 

pojawiać się stałe strumienie fińskich posiłków i sprzętu. 

Sytuacja nie tak dawno beznadziejna, teraz dawała promyk 

nadziei. Niemożliwe stało się możliwe. Gdy dwa dodatkowe 

niezależne fińskie bataliony dotarły na front w nocy z 11 na 

12 grudnia, byli gotowi na pełny kontratak. 

Rozważmy również stałe zasady dotyczące wpływu 

morale z perspektywy sowieckiej. Sowieci sądzili, że Finowie 

się poddadzą, a wojna skończy się za niecały tydzień. Ich 

pierwsze starcia z Finami zdawały się potwierdzać tę tezę. 

Sowieci wkroczyli do Finlandii z wielką pewnością siebie, nie 

spodziewając się, że Finowie będą zdolni przystąpić do 

poważnej walki, nie mówiąc o powstrzymaniu natarcia. Wielu 

spodziewało się nawet, że zostaną okrzyknięci 

wyzwolicielami (pamiętajmy, że w 1918 roku w Finlandii 

wybuchła wojna domowa między komunistami (Czerwonymi) 

i Białymi i mimo wygranej Białych, podział Finlandii pogłębił 

się na wiele lat, zaś jedną z przyczyn były wprowadzone przez 

zwycięzców drastyczne środki zwalczania komunizmu 

nazywane „białym terrorem” – przyp. tłum.). Kiedy trwała 

bitwa pod Tolvajärvi, coraz bardziej widoczne było, że 

Sowieci giną (w Tolvajärvi i w innych regionach) i to całymi 

tłumami. Tak więc od 11 grudnia fińskie morale się zmieniło 

i odtąd Finowie mieli na tym obszarze przewagę - wynika to 

głównie z wydarzeń wykraczających poza zakres bitwy pod 

Tolvajärvi, jak już wcześniej zaznaczyłem. 

 

W jednym batalionie znajdowały się różne rodzaje czołgów T-26 

Czołgi w wojnie zimowej: sowieckie T-26 

 T-26 to tak naprawdę cała ogromna rodzina czołgów, 

posiadająca rekordową liczbę 53 wariantów. Łącznie 

wyprodukowano ich ponad 11.000 sztuk. Wcześniejsze 

modele korzystały z tego samego podwozia Vickers-

Armstrong, co brytyjskie 6-tonowe czołgi Vickers zakupione 

przez Finlandię w latach 30. XX wieku. 

Model T-26 m31 z dwiema wieżami produkowano w 

latach 1931–1933, co czyniło go najpopularniejszym 

czołgiem w Armii Czerwonej do 1941 r. Wyprodukowano go 

ponad 2000 sztuk. T-26 m31 był raczej lekkim czołgiem, 

ważącym około 8,7 tony i posiadającym pancerz o grubości 

od 6 do 15 mm. Był w stanie osiągnąć maksymalną prędkość 

około 28 km/h. W pierwszych tygodniach wojny zimowej 

czołgi te okazały się bardzo skuteczne przeciwko fińskim 

gniazdom karabinów maszynowych, ponieważ były 

praktycznie odporne na ogień zwrotny.  
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Czołgi T-26 m31 na paradzie, ZSRR 

Posiadając karabiny maszynowe 7,62 mm w każdej z 

dwóch niezależnych wież, T-26 m31 był przeznaczony do 

walki przeciwko piechocie wroga i oddziałom z karabinami 

maszynowymi; radził sobie z tym zadaniem bardzo dobrze. 

Lekki pancerz i brak armaty czołgowej sprawiały, że nie 

nadawał się do walki z oddziałami pancernymi wroga. 

Spośród czołgów używanych w grze Red Winter, te są 

najbardziej skuteczne, biorąc pod uwagę, że Finowie w 

Tolvajärvi mają tylko piechotę (i żadnych czołgów). 

 
T-26 m33 z antenami szynowymi i dwoma punktowymi reflektorami 

Ważący 9,5 tony T-26 m33 produkowano w latach 1933–

1938. Posiadał armatę 45 mm i jeden lub dwa karabiny 

maszynowe 7,62 mm. Grubość pancerza była nieco lepsza niż 

w poprzednich modelach, choć wciąż było to nie więcej niż 

15mm. Maksymalna prędkość i zasięg były porównywalne. 

Ten model można rozpoznać po cylindrycznej wieży na 

podstawie o pionowych powierzchniach. Niektóre czołgi tego 

modelu były wyposażone w anteny wieżowe na szynach. Inne 

posiadały na wieżyczce światła punktowe do walki w nocy. 

 
T-26 m31 po lewej, m33 po prawej. Oba posiadają kamuflaż 

zimowy. Jednak w grudniu 39 roku podczas walk w Finlandii wiele 

czołgów wciąż posiadało malowania  w kolorze zielonym... 

Podwozie T-26 było także używane w innych, bardziej 

nietypowych modelach. Czołgi ChT-26 i ChT-130 z 

miotaczem ognia zamiast armaty były wykorzystywane 

przeciw silnie ufortyfikowanej piechocie. Istnieją dowody 

sugerujące, że w pobliżu Tolvajärvi Sowieci mogli mieć 

kompanię tych czołgów wraz z wieloma T-37, a nie modelami 

T-26 m31 i m33 przedstawionymi w grze. Kiedy otrzymałem 

te informacje, było już za późno na przetestowanie i włączenie 

ich do gry, nawet jako zasady opcjonalnej. Dodatek Chemical 

Tank być może zostanie wydany w magazynie C3i lub online 

za pośrednictwem strony internetowej GMT Games (dodatki 

były w magazynie C3i #26 Andean Abyss, ale 

najprawdopodobniej bez Chemcial Tanks – przyp.tłum.) 

Późne i tylko częściowe wprowadzenie czołgów 

Co do tego, dlaczego Sowieci tak długo zwlekali w Tolvajärvi, 

aby wprowadzić do walki swoje czołgi (a gdy już padł rozkaz, 

było ich niewiele), możemy jedynie zgadywać w oparciu o 

dostępne informacje. 

1. Problemy mechaniczne. Możliwe, że niektóre czołgi 

miały problemy mechaniczne z powodu trudnych 

warunków pogodowych i drogowych. 

2. Straty. Batalion pancerny mógł być osłabiony, 

ponieważ Sowieci stracili kilka czołgów przed 10-12 

grudnia. Kilka czołgów zaginęło na cienkim lodzie 

Ristisalmi. Być może Finowie zniszczyli jeden lub 

więcej podczas odwrotu, uważam to jednak za mało 

prawdopodobne. Relacje o spotkaniach z czołgami 

sprzed 10 grudnia wskazują, że Finowie uciekali przed 

nimi z przerażeniem („panssari”). Po doświadczeniu 

kilku pancernych szturmów, Finowie wpadali w panikę 

na sam dźwięk ich silników lub pogłosek o 

nadciągających czołgach. Przez pierwsze cztery dni 

bitwy w okolicach Tolvajärvi czołgów nie było. 

3. Pozostanie w odwodzie. Kiedy Finowie pokazali, że 

potrafią się bronić, Sowieci mogli zdecydować by nie 

ryzykować tak cennego zasobu. Ponieważ sowieccy 

dowódcy zdali sobie sprawę, że Tolvajärvi może stać 

się stoperem natarcia, Bielajev planował objąć Finów 

długim ruchem oskrzydlającym. Być może 

wstrzymywał czołgi do właściwej chwili – chwili, 

która nigdy nie nadeszła z powodu porywającego 

kontrataku Finów 12 grudnia. Uwaga: Dzienniki 

wojenne, które prowadził Talvela, wspominają o 

zniszczeniu jednego czołgu 10 grudnia: więcej 

informacji na ten temat zawiera komentarz historyczny 

do scenariusza 17.5. 

4. Ograniczona użyteczność. Sowieci zwykle używali 

swoich czołgów do wbijania się w linie wroga, ale 

sytuacja w Tolvajärvi na to nie pozwalała. Finowie 

twierdzili, że czołgi, które zniszczyli 12 grudnia, 

posuwały się pojedynczą kolumną wzdłuż drogi w 

pobliżu hotelu, co jest zgodne z informacjami ze źródeł 

sowieckich. Mieszane lasy Finlandii nie są szczególnie 

gęste i zimą mają minimalne runo, zatem czołgi 

mogłyby nacierać w terenie. Jednak drogi w okolicach 

Tolvajärvi są raczej niskiej jakości, nie ma również 

odpowiedniej alternatywnej trasy dla czołgów, ze 

względu na nieprzejezdne jeziora i torfowiska oraz 

zwężenia takie jak groble i mosty. Czołgi w Tolvajärvi 

nie miałyby łatwego zadania podczas walki na terenach 
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poza drogami, nawet jeśli na tym etapie pozwalała już 

na to sowiecka doktryna taktyczna. 

5. Podatność na nocne napady. Po nocnym napadzie 

Finów trzy dni wcześniej, Sowieci być może 

wystraszyli się kolejnych, podobnych ataków 

partyzanckich na ich tylne obszary zaopatrzenia. Może 

woleli zostawić swoje czołgi w pobliżu parku 

artyleryjskiego, aby strzec dział i łańcucha dostaw. 

Gdyby trzeba było ewakuować działa, czołgi T-37 

byłyby niezbędne do ich holowania. 

 
Szwedzcy ochotnicy sprawdzają zdobyty sowiecki T-37 

6. Część jednostek przestarzała. Sowiecki batalion 

pancerny mógł nie być tak potężny, jak sądzimy. Nie 

wiemy dokładnie, który batalion pancerny wspierał 

139. Dywizję Strzelców. Przed wojną zimową 

bataliony były numerowane indywidualnie i nie 

przyjmowały już identyfikatora dywizji, z którą 

operowały. W dobrze udokumentowanej 8. Armii 

Pancernej bataliony pancerne składały się z 21–38 

czołgów, przy średniej około 30 czołgów na batalion. 

Choć to dużo, dokładniejsze badanie danych ujawnia, 

że ponad połowa z nich nie była tak naprawdę 

czołgami typu T-26, jak można byłoby przypuszczać, 

lecz mniejszymi, przestarzałymi  i zawodnymi 

modelami T-37, podczas wojny zimowej zwykle 

delegowanymi jedynie do holowania artylerii i dział 

ppanc. Jest więc możliwe, a nawet bardzo 

prawdopodobne, że połowa lub więcej batalionu 

pancernego w Tolvajärvi była na służbie holowniczej. 

 
Sowiecki T-37 holujący działo przeciwpancerne 37 mm 

 

7. Korki.  Drogi były w bardzo złym stanie. Wiemy, że 

artyleria była rozłożona wzdłuż drogi i nie mogła 

zapewnić wsparcia na początku bitwy. Większość 

czołgów mogła utknąć z tyłu. 

Według mnie najbardziej prawdopodobnym powodem, dla 

którego Sowieci wstrzymali swoje czołgi, są punkty od 

trzeciego do siódmego. Uważam również, że gdyby we 

wczesnych dniach natarcia Sowici przyjęli bardziej odważną 

postawę, wprowadzając czołgi i dając im więcej swobody, 

Finowie zostaliby rozbici i droga przez Tolvajärvi dalej do 

Korpiselki stanęłaby otworem. Finowie wysadzili most w 

Ristisalmi, co mogło opóźnić czołgi, jednak z pewnością były 

zbyt ciężkie na lód, więc sowieccy saperzy musieliby 

zbudować prowizoryczny most na wąskich wąwozach. 

 
Sowiecki T-26 m33 na moście zbudowanym przez saperów, 

grudzień 1939 r. 

Scenariusze 

Gracze mogą się zastanawiać dlaczego nie zamieściłem w 

grze scenariusza o „wojnie kiełbasianej”. Ten scenariusz 

prawdopodobnie pojawi się po publikacji gry. Zdecydowałem 

się nie dodawać go do w podstawowym zestawie, ponieważ 

akcja podczas owego ataku była skoncentrowana na 

zachodniej krawędzi mapy gry i poza nią. Ponadto 

wymagałoby to zbyt wielu specjalnych zasad – na przykład 

mgły wojny, sowieckiego marszu wymuszonego i jeszcze 

kilku innych. Ponieważ cały manewr i bitwa odbyły się w 

ciągu jednej nocy (jedna tura gry), musiałby działać poza 

zwykłą skalą tury. Tak więc nie martw się, kiełbaska już się 

gotuje, wkrótce będzie dostępna do zjedzenia! 

Podsumowanie 

Red Winter była dla mnie niezwykle przyjemną pracą i mam 

nadzieję, że część mojego entuzjazmu przeniosła się na 

Ciebie. Proces badań, rozwoju i projektowania przez ostatnie 

siedem lat mojego życia był intensywnym i wciągającym 

doświadczeniem. Próbowałem stworzyć coś, w co sam 

chciałbym grać, i pod tym względem mi się udało. Myślę, że 

graczom spodoba się prosty system i krótkie scenariusze, a ci 

z Was zaprawieni w bojach docenią pełną 32-turową 

kampanię i bogactwo opcjonalnych zasad mających dodać do 

gry jeszcze więcej realizmu. Myślę też, że ze względu na 

szybkie tempo gry, mnogość scenariuszy i wiele możliwych 

strategii gracze nie odstawią gry tak szybko na półkę i będą 

często do niej powracać. 

~ Mark Mokszycki (autor) 
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19.0 Komentarze historyczne 

Poniższe uwagi to wycinki i skróty z niektórych 

artykułów, które napisałem dla BGG, CSW i strony 

internetowej GMT Games. 

19.1 Preludium do wojny zimowej 

Była zima 1939 r. Nastał czas wojny sowiecko-fińskiej, 

wojny zimowej. Świat wstrzymał oddech i czekał, aż wytrwali 

fińscy obrońcy z powodzeniem odeprą, na pewien czas, 

znacznie silniejszych Sowietów, w tym tysiące pojazdów 

pancernych, artylerii i samolotów oraz setki tysięcy żołnierzy. 

Wojnę między Finami i Sowietami można opisać jako 

starcie Dawida z Goliatem. W 1939 roku populacja samego 

Leningradu była większa niż w całej Finlandii. Przyszłość dla 

niepodległości Finów wydawała się ponura. 

Bitwa pod Tolvajärvi była punktem zwrotnym wojny 

zimowej. Była to pierwsza bitwa, w której Finom udało się 

stawić czoła sowieckim najeźdźcom, przy mniej więcej 

równej liczbie żołnierzy po obu stronach. Było to również 

pierwsze znaczące zwycięstwo Finlandii od początku wojny. 

Przyczyny wojny zimowej można przypisywać głównie 

rosnącej nieufności Związku Sowieckiego do Niemiec. 

Związek Sowiecki chciał dostać lub wydzierżawić tereny 

dające podejście do Leningradu od strony morza, ale 

negocjacje z Finlandią zakończyły się fiaskiem. W 

październiku 1939 r. Związek Sowiecki zażądał przesunięcia 

granicy między dwoma narodami na Przesmyku Karelskim do 

miejsca o 30 km na zachód od Viipuri. Zażądał także cesji 

wysp z Zatoki Fińskiej. Zmiany te utworzyłyby „strefę 

buforową” na wypadek gdyby nazistowskie Niemcy 

rozpoczęły działania wojenne przeciwko Związkowi 

Sowieckiemu. Chociaż żądania te były debatowane przez 

fiński rząd, ostatecznie Finlandia nie zgodziła się na takie 

warunki. 

Do listopada 1939 r. ponad milion żołnierzy sowieckich 

było gotowych do inwazji na Finlandię. Jeśli można wskazać 

jeden błąd, który popełnili, byłaby to zbyt duża pewność 

siebie. Uważali, że Finowie nie mogą długo walczyć z 

wrogiem, który przewyższał ich pod względem wielkości i 

technologii, i byli pewni, że Finlandia podda się po kilku 

pierwszych strzałach. Z tego powodu mieli przygotowane 

zapasy tylko na 10-12 dni kampanii, w tym żywność, 

amunicję i zapasy paliwa. Żołnierze nie byli również 

przygotowani na dłuższe walki w warunkach zimowych - 

nosili letnie mundury. 

Tuż przed inwazją morale wśród żołnierzy sowieckich 

było wysokie. Obozując przy ogniskach, śpiewali piosenki i 

opowiadali między sobą jak to „czerwoni Finowie” z 

regionów przygranicznych będą ich witać z otwartymi 

ramionami jako wyzwolicieli. Niektóre dywizje sowieckie 

miały nawet własne zespoły reporterskie i muzyczne. 

Oczekiwania były jasne: miało to być szybkie i całkowite 

zwycięstwo, więc cieszyli się, że już wkrótce będzie okazja do 

świętowania. 

Ale droga do zwycięstwa nie powinna im wydawać się 

taka łatwa. Finlandia to surowa kraina z 60.000 jezior, pokryta 

lasami sosnowymi, świerkowymi i brzozowymi. W 1939 r. 

zamieszkiwało ją zaledwie 4,5 miliona ludzi rozproszonych 

na ponad 330.000 km kwadratowych. Zimy były tu długie i 

mroźne: zamarznięte jeziora, lasy pokryte śniegiem od 

listopada do kwietnia i codziennie tylko kilka godzin światła 

dziennego. Ale ludzie byli tutaj przyzwyczajeni do takich zim 

i wykazywali sisu - odwagę i determinację. 

Związek Sowiecki wypowiedział Finlandii wojnę rankiem 

30 listopada 1939 r. Jako pretekst podał, że został ostrzelany 

przy granicy z fińskiej artylerii. Fiński feldmarszałek 

Mannerheim przewidział to i już wcześniej wycofał całą 

fińską artylerię z zasięgu granicy, aby nie doszło do takich 

„wypadków”. Finowie twierdzili, że Sowieci ostrzelali własne 
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wojska. Wiele lat później rosyjscy historycy dogłębnie zbadali 

ten temat i stwierdzili, że ostrzał najprawdopodobniej 

pochodził z fińskich moździerzy, które ćwiczyły w zasięgu 

pozycji sowieckich. Niezależnie od prawdziwej przyczyny i 

zamiaru ostrzału, Sowieci skorzystali z okazji do 

wypowiedzenia wojny. Sowieckie bombowce wystartowały 

natychmiast i ich bombardowania wywołały duże zniszczenia 

w fińskiej stolicy, Helsinkach. Padł rozkaz do ataku i około 

450.000 żołnierzy sowieckich przekroczyło granicę z 

Finlandią. 

Jedno z sowieckich uderzeń nastąpiło na południu, tuż na 

północ od Leningradu, przeciwko wąskiemu, ale długiemu na 

130 km frontowi okopów, bunkrów i umocnień zwanych linią 

Mannerheima. Linia Mannerheima, często porównywana do 

francuskiej linii Maginota, była kluczowym składnikiem 

fińskiej obrony. Znajdowała się między dwoma dużymi 

zbiornikami wodnymi: jeziorem Ładoga i Zatoką Fińską. 

Stalin wiedział, że jego wojska są wystarczająco liczne, aby 

przejść przez linię Mannerheima, ale wiedział również, że taka 

strategia może być bardzo kosztowna. 

Na północ od jeziora Ładoga znajduje się rozległa, śnieżna 

dzicz lasów, jezior i mokradeł. Ten 960-kilometrowy front 

pustyni był prawie nie do obrony ze względu na jego ogromny 

rozmiar i niewielkie siły fińskie. To tutaj Sowieci rozmieścili 

swoje główne siły uderzeniowe: 20 potężnych dywizji*. 

Sowiecki przełom na tym obszarze poważnie zagroziłby linii 

Mannerheima, a tym samym fińskiej niepodległości. 

Sowiecka 139. Dywizja Strzelców, występująca w grze, 

była jedną z takich dywizji rozmieszczonych na północ od 

jeziora Ładoga. Każda dywizja składała się z 3 pułków, każdy 

pułk z kolei składał się z 3 batalionów po 3 kompanie 

karabinowe. Każdy batalion miał kompanię wsparcia złożoną 

z 8 podstawowych czołgów. Każdy pułk miał wsparcie 

średnich 82 mm i ciężkich 120 mm moździerzy (chociaż 

dowody sugerują, że 139. Dywizja nie posiadała moździerzy 

120 mm), dział ppanc 45 mm i dział piechoty 76 mm. Dywizja 

jako wsparcie miała batalion czołgów (głównie T-26 i T-37) 

oraz jeden pułk artylerii lekkiej (76 mm i 122 mm) i ciężkiej 

(122 mm i 152 mm), z których każdy zawierał 3 bataliony 

dział. 

139. Dywizja otrzymała zadanie przejścia jedyną główną 

drogą w regionie, która przebiega przez rzekę Aittojoki, 

następnie Ägläjärvi i dalej za Tolvajärvi do miasta Korpiselka. 

Kolejnym celem było zejście na południe, aby przeciąć linię 

kolejową w Värtsilä i znaleźć się na tyłach fińskiego 4. 

Korpusu. Aby to osiągnąć, miała wybić dziurę w skromnej 

fińskiej obronie i posuwać się szybko za pomocą czołgów i 

piechoty, powodując spustoszenie i odcinając siły fińskie na 

południu. Gdyby osiągnęli swoje cele w tym sektorze, 

Sowieci mogliby poważnie zagrozić linii Mannerheima na 

tyłach. 

139. Dywizja przekroczyła granicę w pobliżu Suojärvi. 

Finowie mieli zbyt mało sił w tym regionie, aby powstrzymać 

wroga - niezależny batalion ErP10, dowodzony przez majora 

Paloheimo’a, i wsparcie w postaci dwóch starych dział 

polowych. Finowie szybko ustąpili, zmuszeni do opuszczenia 

pozycji obronnych pod groźbą okrążenia. 

* Liczba ta odnosi się do całkowitej liczby dywizji sowieckich 

operujących w tamtym regionie w trakcie czteromiesięcznej wojny. 

Liczba dywizji, które faktycznie zaatakowały na początkowych 

etapach wojny, wynosiła gdzieś między 12 a 14. 

Uwaga: Te fińskie jednostki rozpoczynają grę poza mapą, 

wycofując się na zachód od Tolvajärvi, aby odpocząć i 

odzyskać siły. Wrócą 12 grudnia. 

2 grudnia 1939 r. 

Finowie z ErP10 wycofali się do rzeki Aittojoki. Tutaj 

dołączył do nich ErP112. 

Uwaga: Jedna kompania z ErP112 rozpoczyna grę na mapie 

w mieście Tolvajärvi, gdzie wracają do zdrowia. Mają 

zredukowany poziom sprawności, ale fiński gracz może je 

przywrócić do pełnej siły za pomocą regeneracji lub 

wydatkując punkty uzupełnień. Pozostała część ErP112 

wchodzi do gry drugiego dnia bitwy rano (9 grudnia). 

W tym dniu Sowieci zbliżyli się do rzeki Aittojoki, ale nie 

nacierali od razu. Pułkownik Paavo Talvela zwrócił się do 

fińskiego wodza naczelnego Gustava Mannerheima  

o powierzenie mu dowodzenia w sektorze. Poprosił też  

o udostępnienie 16. Pułku Piechoty (JR16). JR16 składał się z 

3 batalionów, z których każdy posiadał trzy kompanie 

piechoty przy wsparciu 12 CKM-ów, a także pułkowe 

wsparcie trzech plutonów moździerzy 81 mm, plutonu 

saperów polowych i czterech baterii lekkich dział polowych. 

Sowiecka 139. Dywizja bardzo szybko posuwała się na 

zachód wzdłuż jedynej głównej drogi w regionie, idąc 

wygrana za wygraną i zmuszając fińskie jednostki specjalne 

przy Räsänen do odwrotu - była to grupa zadaniowa 

składająca się z ErP10, ErP112, PPP7 i elementów JR37, 

łącznie ich wielkość wynosiła mniej więcej 3 bataliony. Przy 

stosunku sił 1:3 szanse Finów były jeszcze mniejsze z uwagi 

na ogromną przewagę Sowietów w artylerii i broni 

automatycznej oraz całkowity monopol na czołgi. 

Te wczesne zwycięstwa 139. Dywizji można uznać za 

mikrokosmos wojny zimowej. Obie strony przypuszczały, że 

nawet w przypadku przedłużającej się wojny Finowie w 

obliczu tak ogromnych przeciwności nie zdołają przechylić 

szali zwycięstwa na swoją stronę. Finowie liczyli jednak, że 

opóźnią sowiecki postęp na tyle długo, aby inne narody mogły 

im wysłać wystarczającą pomoc. Niestety większa pomoc dla 

Finów miała nigdy nie nadejść. Do wojny po stronie fińskiej 

łącznie przystąpiło około 11.500 ochotników z innych państw, 

ale efekt netto był zbyt mały i spóźniony. 

3 grudnia 

W obliczu znacznie liczniejszych sił wroga, fiński opór 

wydawał się bezcelowy. Uwzględniając pół dnia na 

zorganizowanie, Sowieci mogli przeciwstawić Finom 

ogromne ilości artylerii. Jeszcze bardziej złowieszcze były 

sowieckie czołgi, które teraz ruszyły do ataku. Finowie nie 

zostali odpowiednio przeszkoleni, by walczyć z tymi 

stalowymi potworami, a fińskie siły pancerne i broń 

przeciwpancerna prawie nie istniały. Uciekali w nieładzie 

przed sowieckimi czołgami. Po wielu przegranych w ciągu 

kilku dni stan nerwowy Finów był mocno nadszarpnięty. 

Wkrótce nawet plotka o zbliżających się czołgach 

wystarczyła, aby wielu fińskich żołnierzy popadło w 

szaleńczą panikę. Wycofali się do Ägläjärvi. Warto zaznaczyć, 

że nazwa ta odnosi się zarówno do miasta, jak i jeziora. 
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4 grudnia 

Wieczorem 4 grudnia 1939 r. Sowieci rozgromili Finów 

pod Ägläjärvi. Przez chwilę Finowie bronili się w mieście, ale 

zaraz ponownie zostali zmuszeni do wycofania się, aby 

uniknąć całkowitego otoczenia przez Sowietów, którzy raz po 

raz skutecznie przeprowadzali manewry oskrzydlające. Po 

zdobyciu miasta 139. Dywizja Strzelców zatrzymała się na 

chwilę, by złapać oddech. Robiąc większe postępy niż inne 

dywizje sowieckie na froncie długości 960 km na północ od 

jeziora Ładoga, 139. była gotowa przebić się przez linię frontu 

i wykonać przełom. Gdyby udało im się przesunąć na zachód 

o kolejne dwadzieścia lub więcej kilometrów, wtedy mogliby 

skręcić na południe i oskrzydlić linię Mannerheima. 

Fiński pułkownik Paavo Talvela doskonale znał teren na 

północ od jeziora Ładoga. Potrafił bardzo dobrze rozpoznać i 

ocenić obecną sytuacją, posiadając doświadczenie z walk 

podczas fińskiej wojny domowej w tym regionie. Na pozycję 

obronną dla swoich zmęczonych i zdruzgotanych żołnierzy 

wybrał teren w okolicach jeziora Tolvajärvi. 

Bielajev (lub też „Belaev”), dowódca sowieckiej 139. 

Dywizją Strzelców, zdał sobie sprawę, że Finowie 

prawdopodobnie zgromadzą defensywę w Tolvajärvi, około 

20 km na zachód od ich obecnej pozycji w Ägläjärvi. Było to 

dobre miejsce na obronę głównej drogi strategicznej z powodu 

szeregu wąskich cieśnin i mostów biegnących nad 

zamarzniętymi jeziorami. Siły sowieckie były w dużej mierze 

ograniczone do tej głównej sieci drogowej ze względu na ich 

długi „ogon komety” złożony ze zmotoryzowanych jednostek 

zaopatrzenia. Bielajev wiedział, że region wokół Tolvajärvi 

zapewni obrońcom znakomity teren, dlatego zaczął 

formułować i wdrażać plany natarcia. Wysłał 718. Pułk 

Strzelców (jedna trzecia dywizji) na północ, aby potem 

zawrócił na południe i oskrzydlił Finów w wiosce Tolvajärvi. 

Ci żołnierze maszerowali pięć dni przez śnieżną pustynię, lasy 

i zamarznięte mokradła, cały czas potyczkując się z 

elementami fińskich samodzielnych batalionów (ErP). 

Pozostałe dwa pułki, 364 i 609, kontynuowały ruch główną 

drogą w kierunku Tolvajärvi, naciskając na Finów najbardziej 

na ile było to możliwe, aby nie dać im czasu na przygotowanie 

obrony. Główną w tym rolę odgrywał 364. Pułk Strzelców. 

Bielajev miał rację co do tego, gdzie Finowie zajmą 

pozycję obronną. Tolvajärvi (nazwa zarówno jeziora, jak i 

wioski) leży około 20 km na zachód od Ägläjärvi, gdzie 

główna droga przecina bardzo wąską część ziemi między 

trzema zamarzniętymi jeziorami - Hirvasjärvi, Myllyjärvi i 

Tolvajärvi (słowo „järvi” w języku fińskim oznacza „jezioro”, 

jak można się domyślić). Wzdłuż tej wąskiej mierzei 

znajdował się hotel turystyczny, wyjątkowy budynek, o który 

12 grudnia (ostatniego dnia gry) stoczy się zacięta walka. Na 

szczycie stromego 18-metrowego wzgórza z hotelu rozciąga 

się piękny widok na region. Ta imponująca konstrukcja 

dominowała nad otoczeniem. Sowieci wzmocnili granitowe 

ściany na parterze i drugim piętrze wykonanym z dużych 

drewnianych bali, układając worki z piaskiem i wycinając 

otwory dla pozycji strzeleckich. 

6 grudnia 

Tego dnia odbyły się pierwsze zorganizowane kontrataki 

Finów. Ponieważ nie zdawali sobie sprawy, że mieli do 

czynienia z całą sowiecką dywizją, ataki te były jednak 

skazane na porażkę. 

Uwaga odnośnie gry: 6 grudnia wykracza poza zakres gry 

Red Winter, która rozpoczyna się 8 grudnia, ale 

prawdopodobnie i tak nie zapewniłaby większych wrażeń; na 

tym etapie wojny Sowieci prą niepowstrzymanie naprzód jak 

rozpędzony parowóz. Jednostki fińskie, zaangażowane w te 

wczesne walki, w tym ErP9 i PPP7, pojawiają się w grze. 

Pułkownik Aaro Pajari przybył wieczorem w okolice 

Tolvajärvi i nakazał 7. Batalionowi Rowerowemu (PPP7), aby 

utrzymywał przesmyk koło Ristisalmi do 8 grudnia. 

Pomimo posiadania zmotoryzowanego łańcucha dostaw, 

nie wszystkie siły sowieckie trzymały się dróg. Kompanie 

karabinowe już wcześniej kilkukrotnie pokazały, że chcą i 

potrafią walczyć na terenach poza drogami, nacierając w ataku 

oskrzydlającym lub maszerując przez zaśnieżone lasy i 

mokradła. Okolice Tolvajärvi nie mogły być pod tym 

względem wyjątkowe. 

Panuje pewne powszechne błędne przekonanie, że 

podczas wojny zimowej Sowieci nie stosowali taktyki 

oflankowania wroga. Najbardziej żywymi obrazami tej wojny 

są tłumy sowieckich żołnierzy bezmyślnie próbujących 

sforsować dobrze bronione pozycje Finów. Podczas gdy takie 

masakry miały miejsce (szczególnie na południu, w pobliżu 

linii Mannerheima), doktryna sowiecka w rzeczywistości 

zachęcała do oskrzydlenia fińskich pozycji obronnych. 

Sowieci często stosowali taką taktykę w pierwszych 

tygodniach wojny i równie często odnosili przy tym 

zwycięstwa. Postępująca 139. Dywizja wykorzystywała 

wszystkie dostępne szlaki piesze, konne i kozie w regionie, 

nieustannie próbując oskrzydlać fińskich obrońców. 

Wielokrotnie powodowało to, że Finowie wycofywali się 

jeszcze zanim mogli dokończyć budować umocnienia. Do 

końca wojny Sowieci zdejmowali czołgi z drogi i 

wprowadzali je do lasu, gdyż spostrzegli że jest to 

skuteczniejsze w porównaniu do dosyć przewidywalnej 

taktyki opartej na trzymaniu czołgów na drogach. Jednak w 

pierwszych tygodniach grudnia 1939 r. sowieccy dowódcy nie 

byli jeszcze tak kreatywni. Batalion pancerny dołączony do 

139. Dywizji Strzelców był trzymany głównie w rezerwie, 

prawdopodobnie w celu ochrony artylerii i pojazdów 

dostawczych przed plądrującymi fińskimi napadami. 

Wchodzące w jego skład czołgi pływające T-37 

prawdopodobnie były używane głównie jako pojazdy 

holownicze, a nie w roli bojowej. 

Transportery zmotoryzowane były używane również przez 

fińską stronę – fiński niezależny batalion ErP99 skorzystał z 

nich 6 grudnia, aby dotrzeć na front, dzięki czemu całkowita 

siła grupy specjalnej Räsänena wzrosła do prawie 5000 ludzi. 

Uwaga odnośnie gry:  W grze jednostki te są wyłączone z 

akcji podczas pierwszych dni. Wracają w ostatnim dniu bitwy 

(12 grudnia), w samą porę, aby wziąć udział w wielkim 

kontrataku Finów. Jako wyjątek CKM-y dołączone do ErP9 

rozpoczynają grę w pobliżu wioski Tolvajärvi. 

7 grudnia 

Dwa pułki sowieckiej 139. Dywizji Strzelców 

kontynuowały ruch główną drogą do Tolvajärvi. Fiński PPP7 

dawał z siebie wszystko, próbując powstrzymywać wroga, 

lecz musiał również cały czas się wycofywać. Tego dnia 

wieczorem odwrót miał już znamiona panicznej ucieczki. 

Ludzie byli rozproszeni i zdezorganizowani, niektórzy 
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porzucili broń. Pajari pozwolił żołnierzom z PPP7 wycofywać 

się. Wiedział, że z tego batalionu nie będzie na razie 

większego pożytku, póki ludzie nie odpoczną. To jeden z 

przejawów dużych umiejętności Pajariego z dziedziny 

psychologii; bardzo dobrze rozumiał swoich ludzi. 

Uwaga odnośnie gry: Batalion rowerowy PPP7 rozpoczyna 

grę w stanie zredukowanym, odzyskując siły w wiosce 

Tolvajärvi. 

7 grudnia Pajari powrócił na linię frontu z częścią 

kompanii moździerzy i dwóch kompanii z KM. Przejął 

dowództwo nad grupą specjalną „R”, która od tego momentu 

została przemianowana na grupę specjalną „P”. Siły Pajariego 

próbowały utrzymać zwężenia przy Kuikkajärvi na wschód od 

Tolvajärvi. Mimo że ostatecznie został zepchnięty z 

powrotem do grobli Kivisalmi, był w stanie opóźnić wroga na 

tyle długo, aby JR16 miał czas dotrzeć tuż za linie frontu. 

Uwaga odnośnie gry: Te zwężenia znajdują się na mapie gry 

w prawym dolnym rogu. 

19.2 Tolvajärvi: początek bitwy (8-9 grudnia) 

8 grudnia 

Uwaga odnośnie gry: 8 grudnia 1939 r. to początek gry. 

Nowo przybyłe na front jednostki 1/JR16 (1. batalion z 

pułku JR16) miały za zadanie przetrwać atak sowiecki 

podczas krytycznego pierwszego dnia bitwy. Finowie 

przegrali w obliczu zorganizowanego sowieckiego ataku i 

wycofywali się w nieładzie. Zyskali jednak wystarczająco 

dużo czasu, aby formacje po drugiej stronie jeziora mogły się 

okopać i odzyskać siły. 

Dokładne przyczyny porażki 1/JR16 nie są znane, ale 

nasze badania ujawniły kilka możliwych wyjaśnień. Po 

pierwsze, gdy batalion dotarł w pobliże mostu Kivisalmi, w 

zamieszaniu mogli zostać ostrzelani przez własne moździerze. 

Po drugie, moździerzowe nieporozumienie w połączeniu z 

doniesieniami o tym, że pułk sowiecki jest w trakcie 

oskrzydlania Tolvajärvi od północy, mogły sprawić, że 

Finowie z 1/JR16 byli przekonani, że pociski moździerzowe 

nadlatujące z tyłu pochodziły od próbujących ich otoczyć 

Sowietów. To tylko teoria, ale najwyraźniej skądś „nadszedł 

rozkaz oznajmiający, że pozycje na północnym skrzydle 

zostały naruszone, a ponieważ realne było zagrożenie 

znalezienia się w motti [patrz 22.0], wszyscy musieli się 

wycofać”. Po trzecie, oficerowie prowadzący dwie kompanie 

1/JR16 nie nadawali się do pełnienia swoich ról, co tym 

bardziej uprawdopodobnia istnienie zamieszania w szeregach 

Finów. Po czwarte, batalion ten pochodził z Tampere i składał 

się z pracowników fabryki przyzwyczajonych do oświetlenia 

elektrycznego. Ludzie ci mieli niewielkie doświadczenie w 

przetrwaniu na pustyni lub nie mieli go wcale, nie mówiąc już 

o nocnych akcjach w stałym kontakcie z wrogiem. (Specjalne 

podziękowania należą się Vesie Teräsowi za jego pracę z 

fińskimi tekstami na ten temat.) 

Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Sowieci 

rozpoczęli atak w pobliżu mostu Kivisalmi, batalion 3/ JR16 

dotarł w okolice wioski Tolvajärvi. Zamiast wziąć udział w 

obronie w pobliżu mostu, udali się do wioski i zaczęli 

budować okopy. Przed zmrokiem Sowietom udało się zdobyć 

hotel turystyczny, zaś na jego drugim piętrze urządzili 

stanowisko sztabu dowodzenia. Nie byli w stanie wyprzeć 

fińskich obrońców z pobliskich żwirowni. Sowieci 

natychmiast zaczęli umacniać hotel, budynek w stylu małego 

górskiego schroniska. Ponieważ znajdował się na wzgórzach 

przy głównej drodze i był tak naprawdę jedyną obronną 

budowlą w promieniu wielu kilometrów, hotel miał ogromne 

znaczenie dla obu stron w tej bitwie. Wkrótce najeżył się 

lufami sowieckich KM-ów. Odzyskanie go nie byłoby łatwym 

zadaniem dla Finów. 

8 grudnia, wieczorem 

Gdy zapadła ciemność, na front dotarł również 2/JR16 

uzupełniając w ten sposób siły pułku JR16; brakowało jedynie 

części saperów i moździerzy, którzy mieli przybyć następnego 

dnia. Finowie ustawili się na zachód od mostu Hevossalmi i 

uniemożliwili Sowietom kontynuowanie natarcia w tym 

kierunku. Dwie kompanie z batalionów 2/ i 3/ JR16 wkrótce 

miały towarzyszyć Pajariemu w odważnym nocnym napadzie 

na sowieckie obozowiska. 

Tymczasem Sowieci zdobyli wyspę Kotisaari. Bronił jej 

tylko jeden fiński pluton, który w wyniku natarcia wycofał się 

w uporządkowany sposób, bez większych strat. Kotisaari była 

silnie zalesiona i nierówna, z jedną małą osadą na północnym 

krańcu wyspy i prymitywnym szlakiem biegnącym z północy 

na południe. Podobnie jak hotel turystyczny, Kotisaari była 

kluczowa dla sukcesu obu stron w tej bitwie. Mogła zostać 

wykorzystana jako punkt wypadowy dla ataków z flanki na 

wroga. Gdyby była pod kontrolą Sowietów, wioska Tolvajärvi 

stałaby się podatna na ataki z południa i wschodu, a nie tylko 

według głównej osi natarcia wzdłuż drogi. Z kolei wyspa pod 

kontrolą Finów stanowiłaby zagrożenie dla sowieckiej linii 

zaopatrzeniowej i parku artyleryjskiego. Sowieci natychmiast 

zaczęli budować na wyspie umocnienia. Na następny dzień 

zaplanowali natarcie na wioskę Tolvajärvi po zamrożonej tafli 

jeziora. 

9 grudnia, rano 

W bardzo wczesnych godzinach porannych 9. grudnia 

Pajari wraz z 4. i 9. kompanią JR16 przekroczyli południowy 

kraniec jeziora Tolvajärvi w ciemnościach nowiu. Jego plan 

polegał na zlokalizowaniu sowieckiego obozowiska i ataku z 

zaskoczenia. PPP7 był wypoczęty i zregenerowany. Talvela 

zdawał sobie sprawę, że ludzie z PPP7 nie mają już serca do 

kolejnej walki obronnej, ale sądził, że lepiej poradzą sobie w 

ataku. Rozkazał im zaatakować wyspę Kotisaari w tym 

samym czasie, gdy siły partyzanckie Pajariego poszukiwały 

celu. PPP7 miał więc służyć jako odwrócenie uwagi od 

prawdziwego ataku.  

Uwaga: Pozostałą część komentarzy historycznych 

związanych z dniami 9–11 grudnia oraz kilka dodatkowych 

uwag dotyczących 8 grudnia można znaleźć w 

poszczególnych scenariuszach 17.1–17.11. 

19.3 Fiński kontratak z Tolvajärvi (12 grudnia) 

Rankiem 12 grudnia, gdy było jeszcze ciemno, Finowie 

zajęli pozycje, gotowi do przeprowadzenia trzech 

skoordynowanych ataków na pozycje sowieckie. Niezależne 

bataliony ErP9 i ErP10 właśnie wróciły na front, wypoczęte. 

ErP10 został przypisany do sektora centralnego, a ErP9 na 

północy. 
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Na północy plan polegał na przejęciu Hirvasjärvi. Finowie 

mieli przejść po lodzie i wzdłuż zalesionego północnego 

wybrzeża Hirvasjärvi, a następnie na południe wzdłuż mierzei 

Hirvasharju, aby zajść sowieckie pozycje w hotelu od tyłu. 

Najświeższe jednostki fińskie, ErP9 i dwie kompanie 1/JR16 

(2/ oraz 3/1/JR16) miały odegrać zasadniczą rolę w 

osiągnięciu tych początkowych celów. Jako wsparcie 

otrzymały kompanię 1/1/JR16. 

Południowa grupa miała zająć wyspę Kotisaari, a 

następnie dotrzeć po lodzie do głównej drogi w Kivisalmi. 

Dwie kompanie ErP112 (1 i 2) miały przedostać się na 

Välisaari i zaatakować południowy kraniec wyspy, a w tym 

czasie 9/3/JR16 miała uderzyć od północy, przy osadzie 

Saarola. Ataki miały być wspierane pozostałymi jednostkami 

z batalionu 3/JR16. Dla powodzenia całej dużej operacji 

najważniejsze było zdobycie wyspy Kotisaari, ponieważ 

posiadając ją Finowie mogli zagrozić głównej linii 

zaopatrzenia Sowietów przebywających w pobliżu hotelu i 

Hirvasvaary. 

W centrum, gdzie pozycje sowieckie były najsilniejsze, 

Pajari osobiście poprowadził żołnierzy z batalionów ErP10 i 

2/JR16. Ambitny plan przewidywał atak na most Hevossalmi, 

a następnie dalej, przez żwirownie i do dobrze bronionego 

hotelu, w którym Sowieci umieścili sztab dowodzenia 609. 

Pułku Strzelców. 

Niemal od samego początku fiński plan napotkał 

trudności. 

Na północy, w pobliżu północnego brzegu Hirvasjärvi, 

Finowie niespodziewanie napotkali jednostki z 718. Pułku 

Strzelców. Nie jest jasne, czy Sowieci chcieli atakować, czy 

też mieli rozkazy utrzymania tej flanki. Fińska 3/1/JR16, 

znajdująca się na szpicy wysuniętej najbardziej na północ, 

otrzymała ciężkie straty pod ostrzałem z sowieckich KM-ów i 

wycofała się zdezorganizowana na główną drogę w pobliże 

Tolvajärvi. Po prawej stronie 3/ErP9 również znalazł się pod 

miażdżącym ostrzałem i musiał się wycofać. Jednak trzy 

fińskie kompanie (2/1/JR16, 2/ErP9 i 3/ErP9), nie zdając 

sobie sprawy z ogólnej porażki na północy, ostatecznie z 

powodzeniem przekroczyły jezioro Hirvasjärvi i dotarły do 

Hirvasvaary, gdzie zostali przygwożdżeni z dwóch kierunków 

przez karabiny automatyczne. 

W centrum Pajari i żołnierze z 2/JR16 słyszeli coraz 

głośniejsze strzały i założyli, że północna szpica zawiodła. 

Talvela rozkazał opóźnić atak w nadziei, że Sowieci przesuną 

część swoich sił z centrum do ataków na północne i 

południowe flanki. W tym czasie pozycje sowieckie miały 

zostać ostrzelane przez artylerię. Na południu Finowie 

atakujący Kotisaari napotkali żołnierzy wroga z 364. pułku. 

Część brygady ErP112, przy wsparciu CKM-ów i baterii 

artylerii 76 mm, uderzyła na południowy kraniec wyspy i 

zmusiła Sowietów do szybkiego odwrotu. Finowie zaczęli 

następnie przekraczać lód w kierunku mostu Kivisalmi, aby 

przeciąć drogę wycofującym się Sowietom, ale znaleźli się 

pod ciężkim ostrzałem jednostek znajdujących się przy brzegu 

i zostali zmuszeni do powrotu na wyspę. Kompania 9/3/JR16, 

która miała zapewnić wsparcie, nigdy nie dotarła na front. 

Najwyraźniej dowództwo pułku nie poinformowało jej o 

czasie ataku. Z pewnością przyczynił się do tego niedobór 

radiostacji. 

Na północy sytuacja była teraz tragiczna. Finowie okopali 

się w Hirvasvaara, ale nie mogli się stamtąd ruszyć. 

Rozkazano im wycofać się przez północny kraniec jeziora. 

Część żołnierzy z kompanii 2/1/JR16 nie posłuchała rozkazu 

i kontynuowała walkę. Źródła podają różną liczbę żołnierzy 

zaangażowanych w tę samowolną akcję (zwykle od dwóch do 

trzech plutonów). Możliwe, że rozkaz do nich nie dotarł. W 

każdym razie udało im się unieruchomić znacznie większą 

liczbę żołnierzy sowieckich, którzy mogliby zostać lepiej 

wykorzystani w obronie centralnego lub południowego 

sektora. 

Gdy odgłos walki na północnych i południowych 

skrzydłach był już wyraźny, Pajari wraz z dwom kompaniami 

JR16 zdecydował się ruszyć na most Hevossalmi. 2/JR16 

miała zaatakować wzdłuż przesmyku, a 6/JR16 na południu. 

Mieli być wspierani przez 4/JR16 atakującą pośrodku. 

Od samego początku straty były duże. Finowie musieli 

walczyć o każdy kawałek ziemi. Fińskie wsparcie 

artyleryjskie, spóźnione dwie godziny, okazało się całkowicie 

nieskuteczne, a Pajari był zły, że musiał czekać. 

Finowie z kompanii 2/JR16 wspierani przez CKM przeszli 

przez przesmyk i wylądowali na zachód od żwirowni. 

Tymczasem 6/JR16 nie poszło już tak dobrze. Zostali 

przygwożdżeni przez sowieckie LKM i ostrzał artyleryjski i 

ostatecznie wycofali się na południe. Finowie zdołali jednak 

utrzymać się wystarczająco długo, a ostatecznie przy wsparciu 

CKM-ów przekroczyli przesmyk po wschodniej stronie mostu 

Hevossalmi. 

 
Rok około 1939. Most Hevossalmi (lewy dolny róg), skierowany na 

północny wschód (podobnie jak na planszy). Widoczne na zdjęciu 

trzy jeziora to Hirvasjärvi (górny lewy róg), Myllyjärvi i Tolvajärvi 

(dolny prawy róg). Hotel i żwirownie są w centrum zasłonięte przez 

drzewa. Osada Hirvasvaara to jasny krąg pośród lasów na 

oddalonym brzegu Hirvasjärvi. Wioska Tolvajärvi znajduje się za 

zalesionym wzgórzem w prawym dolnym rogu, a wyspa Kotisaari 

jest tuż poza krawędzią zdjęcia, w centrum po prawej stronie. 

Odsunięcie Finów od przesmyku stało się teraz znacznie 

trudniejsze dla Sowietów, wciąż jednak zalewali fińskie 

pozycje gradem naboi. Trzy pełne kompanie Finów, teraz z 

jednostkami wsparcia KM, stłoczyły się na żwirowniach. 

Znajdowało się tam również dziesięć sowieckich karabinów 

maszynowych, które urządziły Finom istne piekło. 

Dowództwo i wszelka kontrola przestały funkcjonować. 

Finowie musieli improwizować indywidualne akcje, 

wykorzystując każdą siłę, jaką mogli zebrać. W końcu 

Sowieci zostali zmuszeni cofnąć się z powrotem do hotelu, a 

Finom udało się przeciągnąć przez przesmyk działa 

przeciwpancerne. 
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Działa znalazły się na pozycjach w idealnym momencie. 

Na froncie właśnie zaczęły pojawiać się czołgi T-26 z 

sowieckiego batalionu pancernego. Fińskim działom Bofors 

37 mm udało się wykryć i zniszczyć trzy czołgi, których 

załogi najwyraźniej nie spodziewały się tak porywającego 

oporu. Nie jest jasne, dlaczego Sowieci nie wprowadzili do 

walki pozostałej części batalionu pancernego (więcej na ten 

temat patrz w 18.1: „Późne i tylko częściowe wprowadzenie 

czołgów”). 

 
Fin ze zniszczonym T-26 w okolicach Tolvajärvi. 

Bitwa o hotel trwała przez większą część popołudnia, gdy 

Finowie próbowali wydostać się ze żwirowni. Przez cały czas 

Sowieci obsypywali ich gradem kul z KM-ów z drugiego 

piętra hotelu, który znajdował się na szczycie wzgórza 

wysokiego na około 20 metrów. Po tak zaciętej wcześniejszej 

walce o zdobycie żwirowni, Finowie zostali teraz tam dość 

mocno przybici, niezdolni do zebrania sił i kontynuowania 

natarcia na hotel. Sytuacja wkrótce stała się niebezpieczna, 

ponieważ fińska szpica na północy prawie upadła. Pajari,  

chcąc wykorzystać wygraną na wyspie Kotisaari i nie czekać, 

aż Sowieci uderzą z północy, wiedział, że musi iść naprzód. 

Chwilę potem nadeszły do niego wieści, że niewielka grupa 

odważnych Finów wciąż trzyma się na wschód od Hirvasjärvi, 

nieustannie walcząc ze znacznie większymi siłami wroga. 

Pajari uznał, że nadszedł czas, aby uderzyć na hotel. 

Rezerwowy 2/ErP10, mający wspierać Pajariego, w końcu 

dotarł na cypel na północ od hotelu, który tym samym był już 

atakowany z dwóch kierunków. Po kilku godzinach walki w 

zwarciu Finowie zdołali wyczyścić dolne piętro hotelu, ale 

Sowieci wciąż trzymali się na górnym. Mogli stamtąd 

prowadzić obserwacje i ostrzeliwać Finów przebijających się 

główną drogą. Major Paloheimo, dowódca ErP10, nie chciał 

spalić hotelu. Finowie z 6/JR16 w końcu uporali się z wrogiem 

używając konwencjonalnych metod ataku: granatów, 

karabinów i karabinów maszynowych. Dowódca sowieckiego 

609. pułku zginął w walce. Finowie pojmali 28 sowieckich 

żołnierzy, a także zdobyli kilka cennych dokumentów 

wojskowych, spory zapas amunicji i 18 sztuk LKM-ów. 

W tym momencie do walki wprowadzony został PPP7, 

ostatnia rezerwa Finów. Cofający się Sowieci byli ścigani aż 

do mostu Kivisalmi, gdzie Finowie stracili rozpęd. Przy 

wsparciu czołgów, Sowietom udało się okopać w pobliżu 

mostu i powstrzymać fińską ofensywę do następnego ranka. 

 
Zdobyty czołg pływający T-37 (po lewej) i ciągnik T-20, zdjęcie 

zrobione w okolicach Tolvajärvi. 

19.4 Okres po Tolvajärvi 

Finowie cieszący się ze zwycięstwa 12 grudnia pod 

Tolvajärvi nie zdawali sobie sprawy, że jego skutkiem było 

podjęcie decyzji przez sowieckie dowództwo o wprowadzeniu 

do walki 75. Dywizji Strzelców. Ta była już na pozycji i 

szybko zmierzała w kierunku Finów, mijając po drodze 

wycofane oddziały z 139. Dywizji, na zachód od Ägläjärvi, 

gdzie tydzień wcześniej odbyła się zacięta bitwa.  

16 grudnia grupa zadaniowa Pajariego spotkała nowo 

przybyłe sowieckie jednostki w pobliżu małego jeziora 

Hietajärvi. Zaciekłość fińskiego ataku zaskoczyła Sowietów. 

Cofnęli się do Ägläjärvi i przygotowali do obrony. 

Tymczasem śmiercionośne sowieckie wsparcie powietrzne 

zdołało ostudzić energiczną fińską pogoń. Pułkownik Pajari, 

którego stan serca zagrażał teraz jego życiu, został 

awansowany na pełnego pułkownika, a Talvela dał mu trzy 

dni odpoczynku. 20 grudnia, gdy Sowieci zaatakowali 

batalionem piechoty i dziewięcioma czołgami, Pajari osiągnął 

kres swojej wytrzymałości fizycznej. Zastąpił go 

podpułkownik Kaarlo Viljanen. 

Do 20 grudnia wioska Ägläjärvi została niemal otoczona 

przez Finów. Viljanen miał za zadanie ją odzyskać, ale to nie 

było łatwe. Finowie mieli teraz do czynienia z jeszcze większą 

liczbą Sowietów niż pod Tolvajärvi i tym razem to Finowie 

rozpoczęli ofensywę. Sowieckie naloty powietrzne dały 

dywizjom 75. i 139. czas potrzebny do przygotowania się do 

obrony, a nawet zabezpieczenia małej drogi ucieczki na 

wschód. Z drugiej strony Finowie byli prawie wyczerpani po 

ponad tygodniu walk. 

Właśnie miała się rozpocząć kolejna bitwa, większa niż 

pod Tolvajärvi. Miała być później znana z frontalnych ataków, 

kontrataków z udziałem jednostek pancernych, natarć po 

zamarzniętych jeziorach i krwawej walki od domu do domu. 

Zwycięzca miał zostać wyłoniony po trzech dniach 

nieustannej walki. 

Komentarz autora: Pracuję nad kontynuacją gry. 

Będzie ona obejmować walki, podczas których Sowieci 

wycofywali się do Ägläjärvi, a także bitwę stoczoną w 

okolicach tej wioski. 
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20.0 Zasady opcjonalne i dodatkowe 

W grze można wykorzystać dowolną z poniższych zasad 

opcjonalnych. Niektóre z nich wymagają użycia opcjonalnych 

jednostek – ich żetony posiadają symbol gwiazdki w prawym 

górnym rogu. 

Po kilku rozgrywkach w podstawową wersję gry Red Winter 

i zapoznaniu się ze standardowymi zasadami, zalecamy 

włączenie niektórych lub wszystkich zasad opcjonalnych. 

Doświadczeni gracze mogą korzystać ze wszystkich zasad 

opcjonalnych od samego początku, aby zapewnić sobie 

najbardziej realistyczne wrażenia. Osobiście zalecam 

następujące zasady opcjonalne, które uważam za optymalny 

kompromis realizmu, równowagi i łatwości gry: 

• 20.2 Wydzielone jednostki fińskie 

• 20.4 Przechwycone sowieckie LKM 

• 20.6 Stan zdrowia Pajariego 

• 20.8 Fińskie kuchnie polowe 

• 20.10 Koordynacja sił sowieckich 

Należy jednak pamiętać, że włączenie wszystkich 

powyższych elementów zmieni grę na korzyść Finów (patrz 

17.0.2). Gracze powinni również stosować inne zasady 

opcjonalne, w zależności od własnego gustu. 

20.1 Atak frykcyjny 

Zasady ataku frykcyjnego (ang. Friction) nie powinny 

wpływać negatywnie na równowagę gry w kampanii. Dają 

niewielką przewagę stronie, która będzie w danej chwili 

pełnić rolę obrońcy. Zatem faworyzuje głównie Finów w 

scenariuszach obejmujących pierwsze trzy dni i głównie 

Sowietów w scenariuszach obejmujących ostatnie dwa dni. 

Zaleca się, aby gracze używali tych zasad tylko wtedy, gdy 

poznają przynajmniej główne zasady podstawowe. 

Atak frykcyjny symuluje zdolność broni dystansowej do 

spowolnienia ruchów wroga. W przypadku wykonania 

takiego ataku z powodzeniem, poruszająca się jednostka 

wroga zostaje zmuszona do dokonania wyboru: albo 

zatrzymać się w miejscu, albo stracić część swojej siły i 

kontynuować ruch. 

Komentarz autora: Atak frykcyjny nie różni się tak 

bardzo od zasady „ostrzału w wyniku ruchu wroga” 

znanego z innych gier wojennych, ukazujących jednostki 

wielkości drużyny i plutonu, z tym że w Red Winter efekt 

jest abstrakcyjny ze względu na dłuższe 90-minutowe 

tury i jednostki wielkości kompanii. Na zalesionych 

lokacjach w Red Winter zasady te będą rzadko używane. 

Są uwzględnione przede wszystkim jako czynnik 

odstraszający przed marszem przez otwarte jezioro w 

zasięgu wzroku jednostek dystansowych, takich jak KM. 

Sprawią, że obaj gracze zastanowią się dwa razy, zanim 

zastosują taką taktykę. 

20.1.1 Kto może wykonać atak frykcyjny 

Jednostka może wykonać atak frykcyjny przeciwko wrogiej 

jednostce lub stosowi, który dobrowolnie się porusza (lub 

jednostce wykonującej odwrót lub zajęcie zdobytego pola po 

walce), jeżeli: 

 

• posiada PSdyst = 1 lub więcej, 

• nie posiada znacznika „Suppressed”, 

• nie wycofała się podczas obecnej fazy, 

• nie znajduje się w SKw, w tym w SKw jednostki 

docelowej lub stosu jednostek, 

• jednostka lub stos wroga ma zamiar wejść albo opuścić 

heks zamarzniętego jeziora, a heks ten znajduje się w 

zasięgu oraz LWIDZ jednostki strzelającej (lub 

LWIDZ obserwatora w przypadku pośredniego ataku 

dystansowego). Owa próba wykonania ruchu nazywa 

się zdarzeniem wyzwalającym atak frykcyjny; 

• Moździerze i działa piechoty mogą wykonać atak 

frykcyjny z PSdyst o połowę niższą od normalnej 

wartości, zaokrąglonymi w górę, jeśli są dostępne do 

strzelania (jeszcze nie odwrócone na wystrzeloną 

stronę „Fired”) i mają obserwatora na docelowym 

heksie. Po wystrzeleniu są odwracane na wystrzeloną 

stronę „Fired”. 

• Artyleria poza mapą nie może wykonać ataku 

frykcyjnego. 

Komentarz autora: W bitwie brakowało odpowiednich 

reakcji i koordynacji artylerii po obu stronach. 

• Ostrzał przeciwpancerny (11.0) nie może być używany 

do wykonywania ataku frykcyjnego. 

• Ruch zostaje tymczasowo wstrzymany na czas 

rozpatrywania ataku frykcyjnego. 

Komentarz autora: Podczas gdy atak frykcyjny jest 

normalnie używany przez gracza nieaktywnego 

przeciwko wrogiej jednostce, która aktywnie porusza się 

podczas swojej fazy akcji, lub podczas przesuwania się 

po walce podczas swojej fazy walki, może być również 

używany przez dowolnego gracza przeciwko 

wycofującej się jednostce wroga. 

Tylko jedna jednostka może wykonać atak frykcyjny na każde 

jedno zdarzenie wyzwalające. Jeśli wiele jednostek jest 

uprawnionych do wykonywania takiego ataku, gracz 

strzelający musi wybrać jedną. 

Jednostka może wykonać atak frykcyjny dowolną liczbę razy 

podczas jednej fazy, o ile spełnia wymagania kwalifikacyjne. 

Nie ma znaczenia, czy wroga jednostka porusza się na heks, 

który znajduje się poza zasięgiem lub poza LWIDZ jednostki 

strzelającej, o ile opuszczany heks spełnia wymagania ataku 

frykcyjnego. Jeśli zarówno opuszczany heks, jak i heks 

docelowy ruchu mają teren zamrożonego jeziora, a gracz 

wykonujący atak frykcyjny ma zasięg i LWIDZ dla obu 

heksów, może wybrać jeden z nich jako docelowy dla ataku 

frykcyjnego. 

Uwaga: Ponieważ jest to rodzaj ataku dystansowego, 

technicznie celem ataku frykcyjnego jest sam heks –  

a dokładniej zamrożone jezioro – nie jednostka lub stos. 

Jednostki, które trafią pod ostrzał z ataku frykcyjnego, nie 

mogą „zmienić zdania” i przejść na heks inny, niż gracz 

wybrał dla nich początkowo do ruchu. Z tego powodu gracze 

powinni deklarować swoje zamiary ruchu heks po heksie, aby 

dać przeciwnikowi możliwość ogłoszenia ataku frykcyjnego, 

jeśli jest on możliwy do wykonania. 
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Atak frykcyjny nie może być przeprowadzony przeciwko 

jednostkom, które wykonują szturm. Jednakże gdy jednostki 

przeprowadzą obowiązkowy ruch na zdobyte pole po udanym 

szturmie, wtedy mogą kwalifikować się do bycia celem ataku 

frykcyjnego. 

20.1.2 Wykonanie ataku frykcyjnego 

Atak frykcyjny jest rozpatrywany jak zwykły atak dystansowy 

z wykorzystaniem PSdyst, z tym wyjątkiem, że do ustalenia 

wyniku używany jest tylko niebieski wynik z TWWdyst. 

Wszystkie MOD normalnie mające zastosowanie do PSdyst 

są stosowane do rzutu kostką, ale z jednym bardzo ważnym 

wyjątkiem: nie ma dodatnich MOD z powodu liczby kompanii 

piechoty na docelowym heksie. 

Komentarz autora: Jasne, że łatwiej jest trafić batalion 

niż pojedynczą kompanię, ale znacznie trudniej jest 

zatrzymać jego ruch. 

Rezultatem ataku frykcyjnego będzie albo „brak efektu”, w 

którym to przypadku poruszająca się jednostka może 

kontynuować ruch, albo natychmiastowe zatrzymanie się 

jednostki wroga (natychmiast kończy swój zwykły ruch albo 

ruch na pole zdobyte w wyniku walki, pozostając na obecnie 

zajmowanym heksie) bądź też zredukowanie jednostki co 

najmniej o jeden poziom, zgodnie z tym jak wskazuje 

TWWdyst, i następnie kontynuacja ruchu.  

Wyjątek: Jednostki, które przeprowadzają odwrót, nie mogą 

się zatrzymać; muszą ponieść wszelkie redukcje, jak wskazuje 

TWWdyst, i następnie kontynuować wykonywanie odwrotu. 

Uwaga: „Obecnie zajmowany heks” oznacza, że jeśli atak 

frykcyjny jest skierowany na heks, który ma zostać 

opuszczony przez jednostkę wroga będącą celem, wtedy 

żadna jednostka wroga tymczasowo nie może opuścić tego 

heksu. Natomiast jeśli atak frykcyjny jest skierowany na heks, 

na który weszły jednostki wroga będące celem, wtedy 

jednostki te zatrzymują się natychmiast na tym heksie. 

Jednostka lub stos, na które atak frykcyjny ma niekorzystny 

wpływ i które decydują się na zredukowanie swojego poziomu 

o jeden lub więcej, mogą potem kontynuować ruch z 

pozostałymi PR (gracz może użyć znacznika „MPs 

Remaining” na torze informacyjnym na planszy do 

oznaczenia PR pozostałych jednostce do wykorzystania). 

Pamiętaj, że liczba redukcji przypada na stos, a nie na jedną 

jednostkę. 

Stos jednostek będący celem ataku frykcyjnego może być 

takim celem ponownie, w późniejszym etapie swojego ruchu. 

Jednak stos jednostek nie może być celem podwójnego ataku 

frykcyjnego wykonanego podczas ogłoszenia przez gracza 

przesunięcia stosu, zanim wykonany został ruch. 

Reguła minimalnego ruchu o jeden heks (4.1.1) nie ma 

zastosowania dla jednostek będących celem ataku 

frykcyjnego; ruchoma jednostka, która cierpi z powodu 

niekorzystnego działania takiego ataku i zatrzymuje swój 

ruch, wykonuje ruch, nawet jeśli nigdy nie opuściła 

początkowego heksu. 

Atak frykcyjny przeciwko stosowi wykonującemu odwrót lub 

zajęcie zdobytego pola po walce, otrzymuje MOD 

odpowiednio +2 albo +1. 

Zauważ, że gdy atak frykcyjny celuje na heks który właśnie 

został zajęty przez wrogą jednostkę w wyniku wygranej przez 

nią walki, to atak ten nie może spowodować wycofania się 

jednostki – ponieważ heks został już zajęty. Aby zapobiec 

zdobyciu heksu po wygranej walce przez wrogą jednostkę, 

atak frykcyjny powinien być wycelowany w heks, na którym 

jednostka znajdowała się przed ową wygraną walką. 

20.1.3 Atak frykcyjny i stosy (jedn. opancerzone) 

Gdy jednostki opancerzone i inne jednostki poruszają się 

razem jako stos, wtedy atak frykcyjny może zatrzymać inne 

jednostki, ale nie ma wpływu na jednostki opancerzone (patrz 

12.1.1). W takich przypadkach dozwolone jest 

natychmiastowe „wydzielenie” jednostek pancernych ze stosu 

i wtedy mogą one kontynuować ruch, wydając pozostałe PR. 

Opcjonalnie mogą dobrowolnie zatrzymać się wraz z innymi 

jednostkami na swoim stosie. Jeśli gracz będący właścicielem 

zdecyduje się na redukcję poziomu sprawności i będzie 

kontynuował ruch ze stosem, redukcja musi zostać nałożona 

na jednostki nieopancerzone. 

     

20.2 Wydzielone jednostki fińskie  
(faworyzuje Finów) 

Podczas swojej fazy akcji fiński gracz może zastąpić 

znajdującą się na mapie kompanię piechoty czterema 

odpowiednimi żetonami „wydzielonej jednostki” wielkości 

plutonu, jeśli żetony te nie zostały już wykorzystane i są 

jeszcze dostępne. Plutony funkcjonują jak zwykłe jednostki 

piechoty, choć ze zmniejszoną skutecznością. Jednostki 

należy zastąpić żetonami plutonów o tym samym kolorze tła - 

białym dla pułku JR16 lub fioletowo-niebieskim dla 

niezależnych kompanii ErP. Jednostek rowerowych PPP nie 

można podzielić na plutony. Plutony można odtworzyć z puli 

jednostek wyeliminowanych Dead Pool, wydając 1 punkt 

uzupełnień za każdy pluton. 

Komentarz autora: Gracze zauważą, że suma wartości 

PS plutonów nie jest równa wartości PS kompanii 

macierzystej; to jest intencjonalne. Gracz powinien 

zatem zachować powściągliwość przy podejmowaniu 

decyzji kiedy i gdzie podzielić swoje kompanie. Zauważ 

też, że niektóre plutony wydzielone z batalionów 

niezależnych (ErP) nie mają PSdyst, co reprezentuje 

plutony, które podczas bitwy posiadały niedobór LKM-

ów. Plutony mogą być bardzo przydatne do zapewniania 

dodatkowych stref kontroli i blokowania wroga, ale 

kosztem zmniejszonej zdolności bojowej. 

Po rozbiciu na plutony, oryginalna jednostka wielkości 

kompanii powinna zostać umieszczona poza mapą. Aby 

połączyć plutony z powrotem w jedną kompanią, wszystkie 

plutony muszą zacząć akcję razem na stosie; nie mogą się 

połączyć, jeśli jeden lub więcej plutonów został zniszczony 

lub nie ma go na heksie razem z pozostałymi plutonami. 

Plutony mają wartość limitu stosu równą 25% wartości limitu 

dla kompanii piechoty. Podobnie dają stronie przeciwnej 25% 

PZ za całą kompanię. 
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Na przykład w scenariuszu, w którym Sowieci zdobywają 6 PZ 

za wyeliminowanie jednostki fińskiej, zamiast tego zdobywają 

1,5 PZ za wyeliminowany pluton fiński. 

Podczas określania MOD ataku dystansowego na docelowy 

heks zawierający plutony, jednostki te liczą się tylko jako 

MOD +1 na każde 4 plutony obecne na docelowym heksie. 

Plutony nie mogą budować okopów, choć mogą normalnie z 

nich korzystać. 

20.2.1 Wydzielone plutony w rozstawieniu początkowym 

Jeśli gracze zdecydują się na używanie wydzielonych 

plutonów, wtedy do wszystkich scenariuszy, które 

rozpoczynają się 9 grudnia (dzień drugi) lub później 

zastosować należy również następującą zasadę: 

Dowolna jedna fińska kompania piechoty może rozpocząć 

scenariusz od razu podzielona na składowe plutony. Plutony 

te mogą być umieszczane na tym samym heksie lub różnych 

heksach, zgodnie z zasadami rozstawienia początkowego ze 

scenariusza. Jeśli scenariusz zaczyna się 10 grudnia lub 

później, wtedy dowolne dwie fińskie kompanie mogą go 

rozpocząć podzielone na plutony. 

20.3 Bratobójczy ogień 
(faworyzuje Finów, którzy mają mniej artylerii) 

Ofiary z powodu bratobójczego ognia zostały pominięte w 

podstawowych zasadach, aby gra była prostsza i szybsza. W 

razie potrzeby można je dodać w celu osiągnięcia 

dodatkowego realizmu. 

Za każdym razem, gdy pośredni atak dystansowy 

(moździerze lub artyleria, w tym sowieckie działa piechoty) 

celuje w heks, który sąsiaduje z jedną lub większą liczbą 

przyjaznych jednostek, jednostki te kwalifikują się do 

otrzymania bratobójczego ognia. 

Podczas rozpatrywania pośredniego ataku dystansowego w 

TWWdyst każdy niezmodyfikowany wynik rzutu kostką 

równy 2 lub 3 wymaga natychmiastowego rozpatrzenia 

dodatkowego, osobnego ataku dystansowego przeciwko 

kwalifikującemu się przyjaznemu heksowi, wybieranemu 

przez przeciwnika. Aby zakwalifikować się, dany heks musi 

znajdować się w zasięgu, ale nie musi posiadać LWIDZ do 

jednostki wykrywającej. Do tego specjalnego ataku 

dystansowego obowiązują MOD według zasad zwykłego 

ataku dystansowego. Wyniki ataku również są stosowane wg 

zwykłych zasad, co oznacza, że bratobójczy atak dystansowy 

może przesunąć wyniki przyszłej walki i ewentualnie 

spowodować redukcję sprawności jednostki. Amunicja do 

oryginalnego ataku dystansowego jest wydawana normalnie 

(dot. 76 mm), tzn. starzejący nie tracą więcej amunicji z 

powodu bratobójczego ognia. Jednostki strzelające są 

odwracane na stronę wystrzeloną, jeśli dotyczy ich ta zasada. 

Bezpośredni atak dystansowy nigdy nie powoduje 

bratobójczego ognia. 

Komentarz historyczny: Podczas bitwy pod Tolvajärvi 

zdarzały się incydenty z bratobójczym ogniem. Na 

przykład pierwszego dnia bitwy batalion 1/JR16 został 

ostrzelany od tyłu z moździerzy własnego pułku i sądził, 

że został otoczony przez wroga, w wyniku czego podjął 

decyzję o wycofaniu się. 

 

 

20.4 Przechwycone sowieckie LKM 
(faworyzuje Finów) 

Finowie początkowo mieli znaczny niedobór LKM-ów. 

Komentarz autora: Odzwierciedla to słaba wartość 

PSdyst na żetonach fińskiej piechoty. 
 

Komentarz historyczny: Sowiecki ręczny lekki karabin 

maszynowy DP 1927  kalibru 7,62 mm był ceniony przez 

Finów za niezawodność w warunkach bojowych. Co 

więcej, używał tej samej amunicji co model fiński. Gdy 

sowieckie jednostki piechoty zostały schwytane lub 

pokonane, ich LKM były zawłaszczane przez fińskich 

żołnierzy i dobrze wykorzystywane. 

Gracze, którzy chcą zasymulować ten aspekt bitwy, mogą 

przyjąć następujące zasady opcjonalne: 

Przechwytywanie sowieckich LKM może nastąpić w dwóch 

sytuacjach: 

• Jedna lub więcej broniących się sowieckich jednostek 

kompanii piechoty zostanie wyeliminowana podczas 

ostrzału lub szturmu, a jedna lub więcej jednostek 

fińskich zajmie zdobyte pole, opuszczone przez 

broniących się. 

• Sowieci wykonujący szturm otrzymają straty w postaci 

jednej lub więcej wyeliminowanych kompanii 

piechoty i nie zdołają zająć pola bronionego przez 

Finów w tym szturmie. 

Dowolna z powyższych sytuacji daje fińskiemu graczowi 

możliwość zdobycia LKM. Rzuć dwiema sześciennymi 

kostkami i zastosuj MOD wg tabeli „Zdobycie sowieckich 

LKM” i rozpatrz wynik w tej tabeli: przy zmodyfikowanym 

rzucie wynoszącym 12 lub więcej Finowie zdobywają 

wystarczającą ilość LKM i amunicji, aby wyposażyć jedną ze 

swoich jednostek piechoty; fiński gracz bierze wtedy jeden 

znacznik „Captured LMGs” i umieszcza go na torze 

kolejności tur na pierwszej turze (świt) następnego dnia lub 

natychmiast wyposaża sąsiednią jednostkę fińską (patrz 

poniżej). Natomiast każdy zmodyfikowany rzut mniejszy niż 

12 oznacza porażkę. 
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Pamiętaj, że wyeliminowane jednostki sowieckie muszą być 

kompaniami piechoty – są to jedyne jednostki wyposażone w 

LKM. 

Za każde udane przejęcie karabinu fiński gracz 

może wyposażyć jedną fińską kompanię 

piechoty podczas fińskiej fazy porządkowej 

następnego dnia o świcie. Jednostka 

otrzymująca LKM musi posiadać linie zaopatrzenia. Jako 

przypomnienie umieść znacznik przechwyconych LKM 

(Captured LMGs) na odpowiedniej turze na torze kolejności 

tur. 

Alternatywnie, fiński gracz może natychmiast wyposażyć 

fińską jednostkę piechoty, która sąsiadowała z kompanią 

sowiecką w momencie gdy została wyeliminowana. W takim 

przypadku znacznik Captured LMGs jest natychmiast 

umieszczany na jednostce fińskiej. 

Fińskie kompanie piechoty wyposażone w LKM mają PS i 

PSdyst zwiększone o 2 (jak zaznaczono na znaczniku 

karabinów). Każda fińska jednostka może być tak 

wyposażona tylko raz na rozgrywkę. Po otrzymaniu znacznika 

karabinów, jednostka zachowuje go do końca gry. Jeśli 

zostanie wyeliminowana, znacznik jest usuwany i nie może w 

żaden sposób pojawić się ponownie w grze; nie można go 

odzyskać przez kolejne udane rzuty na przechwytywanie 

broni. Liczba jednostek, które można wyposażyć w 

przechwycone LKM, jest ograniczona liczbą znaczników 

dostępnych w grze na początku scenariusza. Broń inna niż 

LKM nie może zostać przejęta przez jednostki żadnej strony. 

Sowieci nie mogą odzyskać utraconych LKM. 

20.5 Zabłądzenie w lesie 
(faworyzuje Finów) 

Komentarz historyczny: Jednostki obu stron,  

a zwłaszcza Sowieci, napotykały trudności w nawigacji w 

ciemnej dziczy i czasami gubiły się. Historyczny zastój w 

ataku prowadzonym przez Związek Sowiecki w dniu 9 

grudnia mógł być częściowo spowodowany zabłądzeniem 

sowieckiego skrzydła na południe od jeziora Tolvajärvi. 

Aby odzwierciedlić trudności w manewrowaniu pośród 

dzikiej przyrody, gracze mogą stosować następujące zasady: 

Za każdym razem, gdy jednostka lub stos wchodzi na heks 

lasu lub suo, który nie zawiera drogi ani żadnych przyjaznych 

jednostek, oraz nie sąsiaduje z żadnym heksem, który 

zawierałby drogę, wioskę, zamarznięte jezioro lub jednostki 

dowolnej strony konfliktu, rzuć dwiema kośćmi. W tabeli 

„Zabłądzenie w lesie” na karcie tabel sprawdź, jakie MOD 

można zastosować do testu zagubienia się jednostki. 

Jednostka lub stos jednostek gubią się przy zmodyfikowanym 

rzucie 3 lub niższym i wtedy kończą swój ruch w bieżącej 

turze. 

 
20.6 Stan zdrowia Pajariego 
(faworyzuje Sowietów) 

Komentarz historyczny: Pajari zmagał się z przewlekłą 

chorobą serca. Początkowo ukrywał tę informację przed 

przełożonymi, ale wkrótce stała się widoczna. Po 

odważnym nocnym napadzie pierwszej nocy bitwy 

żołnierze Pajariego musieli zabrać go z powrotem do 

obozu. Tam odpoczywał od akcji przez cały 9 grudnia. Po 

bitwie pod Tolvajärvi Pajari został odsunięty od 

dowodzenia na trzy dni, podczas gdy Finowie odbijali 

wioskę Ägläjärvi. 

Aby odzwierciedlić ograniczenia Pajariego, gracze mogą 

stosować następujące zasady: 

Podczas tury nocnej Pajari może zostać oznaczony 

znacznikiem czaszki za udział w ostrzale, szturmie lub 

nocnym napadzie, tak jak każda inna fińska jednostka (lub po 

prostu odwróć jego żeton). Podczas fazy strat z powodu 

zimna, zamiast rzucić na TWzima, Pajari rzuca 2k6 i dodaje 

wyniki. Suma 4 lub mniej oznacza, że Pajari jest usuwany z 

gry na 2-12 tur (fiński gracz ponownie rzuca 2k6 i umieszcza 

Pajariego na przyszłej turze, dalej od bieżącej o liczbę tur 

wyrzuconą w sumie na kostkach). Pajari wróci do gry jako 

posiłki we wskazanej turze gry. 

Ponadto za każdym razem, gdy Pajari jest używany do 

zapewnienia przesunięcia kolumny o 1L/1P na korzyść Finów 

w ostrzale lub szturmie, odwróć jego żeton. Fiński gracz rzuca 

dwiema sześciennymi kostkami po zakończenia ostrzału lub 

szturmu; przy wyniku 3 lub mniejszym, Pajari umieszcza się 

na torze kolejności tur o 2-7 tur w przyszłości (rzuć jedną 

kostką i dodaj 1 do wyniku). Za drugim razem, gdy Pajari nie 

zda takiego testu, doznaje ataku serca i zostanie trwale 

usunięty z gry. 

Jeśli drugi rzut wskazuje, że Pajari wszedłby do gry po 

ostatniej turze, wtedy zostaje trwale usunięty z gry. 

Pajari nie liczy się do PZ dla gracza sowieckiego, gdy zostanie 

trwale usunięty z gry z jednego z powyższych dwóch 

powodów. 

Komentarz autora: Po usunięciu Pajariego zakłada się, 

że został zastąpiony przez podwładnego. Jego zastępca 

nie ma własnego żetonu, nie posiada specjalnych 

właściwości ani nie przyznaje Finom żadnych bonusów. 
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20.7 Mgła wojny 
(Faworyzuje Finów we wczesnych dniach bitwy, a Sowietów 

w późniejszych dniach. Faworyzuje Finów w kampanii) 

Poniższe zasady dodają realizmu, ale należy przestrzec 

graczy, że korzystanie z nich może znacznie zmienić grę. 

Powodują dużą niepewność co do dokładnej natury i 

lokalizacji sił wroga. 

Komentarz historyczny: Podczas gdy mgła wojny z 

pewnością istniała w znacznie większym stopniu niż jest 

to przedstawione w standardowych zasadach, obie strony 

posiadały więcej informacji na temat lokalizacji 

oddziałów wroga i składu, niż gracze mogliby 

początkowo zakładać. Finowie często wykorzystywali 

grupy zwiadowcze i lokalnych informatorów. Sowieci 

wykorzystali rozpoznanie lotnicze, mieli doskonałe mapy, 

a czasem zdobywali dane od „czerwonych Finów”. 

20.7.1 Kolejność układania jednostek na stosie 

Jeśli na stosie znajduje się jedna lub więcej kompanii 

piechoty, gracz będący właścicielem musi zawsze umieszczać 

taką jednostkę na wierzchu stosu (ale pod znacznikiem mgły 

wojny, jeśli również znajduje się na danym heksie). 

20.7.2 Sprawdzanie stosów i ruchów wroga 

Gracze nie mogą już dowolnie sprawdzać stosów jednostek 

wroga, chyba że są widziane (10.5) i spełnione zostaną 

następujące warunki: 

• Jednostka obserwująca przylega do wrogiej jednostki 

lub stosu i nie jest to tura nocna. 

• Jednostka obserwująca ma LWIDZ do wrogiej 

jednostki lub stosu jednostek stojących na heksie 

zamarzniętego jeziora, oraz nie jest to tura nocna. 

Jeśli obaj gracze zgodzą się wcześniej, nie powinni widzieć 

ruchu jednostek przeciwnika z wyjątkiem szturmu kiedy 

jednostki zostają zauważone, podobnie jak podczas gdy 

możliwy staje się atak frykcyjny (jeśli stosowana jest 

opcjonalna zasada 20.1). To oczywiście wymaga uczciwości 

ze strony obu graczy. 

20.7.3 Używanie znaczników mgły wojny 

Uwaga: Są to te same znaczniki, które są używane do 

oznaczenia kontroli heksów – na jednej stronie mają barwy 

narodowe strony konfliktu. 

Gracze mogą umieszczać znaczniki mgły wojny podczas 

swojej fazy akcji, maksymalnie tyle ile jest dostępnych w 

grze. Mogą być umieszczone na przyjaznych stosach 

jednostek w celu ich ukrycia przed wzrokiem przeciwnego 

gracza lub mogą zostać umieszczone pośrodku stosu, aby 

działały jako „atrapy”. Mogą być umieszczane tylko na 

niewykrytych stosach / jednostkach. 

20.7.4 Usuwanie znaczników mgły wojny 

Znaczniki mgły wojny umieszczone na stosach są usuwane 

gdy tylko ich heks zostanie zauważony. Pamiętaj, że usunięcie 

takiego znacznika niekoniecznie oznacza, że gracz 

wykrywający jest uprawniony do sprawdzenia stosu - musi on 

nadal spełniać kryteria określone w 20.7.2. 

Znaczniki mgły wojny umieszczone w stosach są usuwane 

natychmiast po ich odkryciu, tj. gdy przeciwny gracz chce 

zbadać stos i jest do tego uprawniony zgodnie z 20.7.2. 

Znaczniki mgły wojny są zawsze usuwane w momencie 

ostrzału, szturmu lub nocnego napadu. Ataki dystansowe nie 

wymagają usuwania znaczników, ale należy pamiętać, że 

będzie to wymagało uczciwości ze strony gracza będącego 

właścicielem, który powinien nadal informować przeciwnika, 

jakie MOD może zastosować do ataków dystansowych i czy / 

kiedy ataki skutkują zredukowaniem jednostki. Usunięte 

znaczniki mogą zostać ponownie umieszczone podczas 

następnej przyjaznej fazy akcji. 

 

20.8 Fińskie kuchnie polowe 
(faworyzują Finów, o ile są ostrożni) 

Dwie jednostki kuchni polowej reprezentują 

zaprzęgi konne załadowane piecami oraz 

powozy z jedzeniem. Mogą być używane w 

dowolnym scenariuszu, w trakcie lub po 8 turze, 

o ile zostanie to uzgodnione przez obu graczy. 

Kuchnie polowe muszą przez cały czas pozostawać na 

głównej drodze i nie mogą w żadnym momencie przesunąć się 

o więcej niż 4 heksy od Lutikkamökki. Normalnie kwalifikują 

się do ruchu drogowego i ruchu rozszerzonego. Nie liczą się 

do limitów stosów. Jeśli zostaną wyeliminowane, liczą się 

jako zwykła jednostka dająca PZ Sowietom (zgodnie z 

wybranym scenariuszem). 

Wszystkie fińskie jednostki z JR16 otrzymują MOD +1 

podczas próby regeneracji, jeśli znajdują się na stosie z 

kuchnią polową. Fińskie jednostki innych formacji nie 

otrzymują tego bonusu. 

Za każdym razem, gdy gracz sowiecki eliminuje kuchnię 

polową, jego jednostki atakujące muszą zająć opuszczony 

przez kuchnię heks (do limitu kumulacji) i nie mogą przejść 

dalej. Jednostki te, które zajęły opuszczone przez kuchnię 

pole, w kolejnej turze nie mogą wykonać żadnej akcji podczas 

swojej fazy akcji. 

Komentarz autora: Są zajęci jedzeniem gulaszu z 

kiełbasą! 

Kiedy kuchnia polowa zostanie wyeliminowana, odwróć ją i 

zostaw na heksie jako przypomnienie, a następnie umieść pod 

nią Sowietów, którzy zajmują heks z kuchnią. Wszystkie 

fińskie ostrzały karabinowe i szturmy przeciwko tym 

jednostkom dają Finom korzystne przesunięcie kolumny o 3P 

w TWW, a wszystkie ataki dystansowe otrzymują MOD +2 

podczas kolejnej fińskiej tury bezpośrednio po zdobyciu 

kuchni przez Sowietów. Jeśli jednostki sowieckie będące na 

heksie ze zdobytą kuchnią zostaną zmuszone do wycofania się 
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przed kolejną fazą akcji, ograniczenia (jak również bonusy za 

ataki Finów) zostają zniesione (wtedy usuń też znacznik 

kuchni polowej z planszy). 

20.8.1 Rozstawienie początkowe kuchni polowych 

W przypadku scenariusza, który rozpoczyna się po 9 grudnia, 

obie kuchnie polowe rozpoczynają grę na dowolnym heksie 

nie dalej niż 4 heksy od Lutikkamökki. Nie muszą znaleźć się 

obie na jednym, tym samym heksie. 

W przypadku scenariusza, który rozpoczyna się 11 grudnia 

lub później, usuń z gry jedną kuchnię polową (została już 

wyeliminowana przez sowiecki atak przed świtem i nie jest 

liczona w PZ jako jednostka wyeliminowana). 

We wszystkich pozostałych przypadkach obie kuchnie 

polowe wchodzą do gry jako fińskie posiłki w 8 turze. 

 

20.9 Jednostki pancerne i ruch terenowy 
(faworyzuje Sowietów) 

Zasady te pozwalają na większą elastyczność w używaniu 

sowieckich jednostek pancernych. Są nieco ahistoryczne, 

ponieważ odzwierciedlają taktykę z późniejszego etapu wojny 

zimowej, kiedy czołgi i inne pojazdy opancerzone były w 

skuteczny sposób używane w natarciu w terenie. 

Zgodnie z tymi opcjonalnymi zasadami jednostki pancerne 

mogą poruszać się lub wycofywać na heksy inne niż droga lub 

wioska, kosztem +1 PR na heks dla czołgów i +2 PR na heks 

dla samochodów pancernych. Zatem czołgi płacą 3 PR za 

wejście do lasu i 4 PR za wejście na suo, podczas gdy 

samochody pancerne płacą odpowiednio 4 i 5 PR. Jednostki te 

nadal nie mogą wchodzić na heksy zamarzniętego jeziora. 

20.10 Sowiecki brak koordynacji 
(faworyzuje Finów) 

Sowieckie moździerze i jednostki piechoty potrzebują mieć 

obserwatora z sowieckiej piechoty lub KM należącej do tego 

samego pułku, co jednostka strzelająca. Alternatywnie 

jednostka strzelająca może wykryć cel samodzielnie. 

Ilekroć jednostki sowieckie z więcej niż jednego pułku 

wnoszą swoje PS w ramach tego samego ostrzału lub szturmu, 

atak ulega przesunięciu kolumny o 1L. Jednostki pancerne i 

wsparcie (ataki dystansowe) nigdy nie mają kary 

koordynacyjnej. Jednostki z różnych pułków bronią się razem 

na heksie bez kary. 

 

 

21.0 Wskazówki i porady strategiczne 

Poniższe informacje są dalekie od wyczerpujących, ale 

powinny służyć jako punkt wyjścia dla graczy, którzy mają 

problemy z balansem gry. Planuję opublikować bardziej 

wyczerpującą listę porad, być może w magazynie C3i lub na 

stronie GMT Games. Ponadto gracze powinni swobodnie 

eksperymentować z własnymi strategiami. 

 21.1 Wskazówki dla obu stron 
Jeśli to możliwe, unikaj redukowania swoich jednostek 

KM. Trzymaj co najmniej jedną kompanię piechoty o pełnej 

sprawności razem z KM, aby absorbowała straty. Piechota 

może się zregenerować, a nawet odtworzyć, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

Ostrożnie rozważ najbardziej prawdopodobny wynik 

każdego ostrzału karabinowego, zanim do niego przystąpisz. 

Co chcesz osiągnąć? Czy jest to warte ryzyka? 

Dąż do koncentrycznych ataków, gdy tylko jest to 

możliwe. Podobnie wycofuj się, aby uniknąć 

koncentrycznych ataków przeciwnika. 

Trzymaj moździerze w odległości 6 heksów od 

prawdopodobnych celów i nie zapomnij ich używać w każdej 

turze jako wsparcie. 

W niektórych przypadkach sensowne jest użycie ataków 

dystansowych, aby „przydusić” heks, z którego przeciwnik 

mógłby przeprowadzić wsparcie defensywne w walce. 

Zawsze miej na uwadze warunki zwycięstwa! Do 

wygranej często prowadzi więcej niż jedna ścieżka. 

Podczas tury zmierzchu przygotuj się na turę nocną. 

Działając ostrożnie, dokładnie rozważ swoje pozycje i 

zaplanuj działania. Celem jest uniknięcie niepotrzebnego 

ruchu podczas tury nocnej jednostek, które nie będą 

uczestniczyć w żadnych działaniach. 

 21.2 Wskazówki dla Finów 

Dopóki nie zdobędziesz bonusu za morale, nie atakuj 

Sowietów, chyba że masz spore szanse ich zredukować; na 

dłuższą metę jest to jednak zbyt ryzykowne. Zazwyczaj 

oznacza to powstrzymanie się od ostrzału, dopóki relacja sił 

nie wyniesie około 4:1 lub więcej, albo 3:1 w koncentrycznym 

ataku. 

Nie kładź więcej niż jednej kompanii piechoty na heksach 

z przodu. MOD +1 na jednostkę z ataku dystansowego dla 

Sowietów oznacza, że rzadko jest to opłacalne. Zamiast tego 

spróbuj bronić się z jedną kompanią piechoty wspomaganą 

przez jedną lub dwie jednostki KM i ewentualnie Pajariego. 

Jeśli to możliwe, broń drogi strategicznej głęboko. 

Oznacza to umieszczenie jednostki piechoty na każdym 

heksie drogi w odległości 5-6 heksów od sowieckich 

jednostek atakujących. Użyj jednej lub dwóch jednostek KM, 

aby wzmocnić obronę pozycji najbardziej wysuniętych do 

przodu. Takie podejście zapobiegnie przeprowadzeniu przez 

Sowietów obławy (8.7.1) – nie będą mogli tak łatwo 

przemieszczać się do przodu, zwłaszcza gdy twoje obronne 

heksy będą mieć okopy. 

Aby wygrać w kampanii, Finowie muszą dbać o 

zachowanie swoich jednostek w ciągu pierwszych kilku dni. 
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To nie jest łatwe zadanie w obliczu początkowego 

agresywnego natarcia Sowietów, ale z pewnością możliwe do 

wykonania, jeśli fiński gracz będzie ostrożny, wykonując 

kontrataki i nocne napady we właściwym czasie. Oczywiście 

Finowie nie mogą dać się otoczyć ani pozwolić choćby jednej 

zredukowanej jednostce na ryzyko otrzymania strat 

większych niż wynosi jej limit pól do wycofania się po 

przegranej walce, co spowodowałoby jej eliminację. Jeśli 

fiński gracz będzie przestrzegać tych dwóch zasad, powinien 

być w stanie zakończyć pierwszy dzień bez utraty jednostek. 

W razie potrzeby Finowie powinni ustąpić, aby zapobiec 

wystąpieniu powyższych kryzysów. Z kolei jednak zbyt hojne 

ustępowanie zapewni Sowietom dużo punktów zwycięstwa za 

do zdobyte terytorium, więc oczywiście trzeba zachować 

równowagę. 

Użyj jednej lub dwóch fińskich jednostek piechoty, aby 

zagrozić sowieckiej linii zaopatrzenia. Uważaj jednak, 

ponieważ takie wypadowe jednostki zapewne same znajdą się 

bez zaopatrzenia i mogą zostać otoczone lub wyeliminowane 

w walce. Użyj ich, aby „ukryć się” w lesie, a następnie niech 

„wyskoczą” i ustawią tak, aby mieć swoją strefę kontroli na 

heksie głównej drogi podczas tury, w której Sowieci mogą 

próbować zregenerować zredukowane jednostki (w teście 

regeneracji będą wtedy mieć ujemny MOD  za brak linii 

zaopatrzenia), a (szczególnie) podczas tur kiedy Sowieci 

otrzymają punkty uzupełnień i tur końcowych, jeśli kontrola 

drogi strategicznej ma wpływ na punkty zwycięstwa. 

W dniach 4 i 5 zdecydowanie atakuj Sowietów za pomocą 

szturmów. Twoje ataki szturmem są przesunięte o 3P netto (z 

powodu bonusu za morale i bonusu za LKM). 

W pewnych okolicznościach Fiński gracz może z 

powodzeniem atakować podczas swojej tury o zmierzchu, 

powodując rozproszenie jednostek sowieckich na turę nocną. 

Podczas tury zmierzchu Fińskie jednostki powinny próbować 

zajmować takie pozycje, aby mieć elastyczność w wyborze 

miejsca uderzenia podczas nocnego napadu w następnej turze. 

W nocnych turach używaj podwójnego ruchu, aby siać 

zamieszanie w sowieckich pozycjach. Twoje 6 PR w 

połączeniu z podwójnym ruchem w nocy, a także możliwością 

rozszerzonego ruchu oznaczają, że możesz pokonywać 

naprawdę duże odległości. Kiedy nie możesz korzystać z dróg, 

korzystaj z jezior. Musisz powstrzymać Sowietów przed 

skoncentrowaniem zbyt dużej siły w jednym obszarze frontu. 

Jeśli im się to uda, prawdopodobnie znajdziesz się na 

przegranej pozycji. 

Pamiętaj, że tury nocne dla Sowietów są ciężkie. Ustaw 

swoje jednostki obok Sowietów, jeśli to możliwe (gdy nie jest 

to zbyt niebezpieczne), aby nie mogły budować ognisk ani 

uzyskać bonusu do regeneracji. Kiedy atakujesz Sowietów 

będących pod ogniskami, wtedy mogą zostać zredukowani 

(od TWzima), nawet jeśli wycofają się, aby zaspokoić straty. 

Korzystaj z fińskich saperów. Trzymaj ich na stosie z 

innymi jednostkami. 

Nie pozwól swoim jednostkom się otoczyć. Musisz 

wiedzieć, kiedy jest pora aby się wycofać. Podobnie musisz 

umieć rozpoznać, kiedy w celu  zaspokojenia strat lepszym 

wyjściem jest wybranie redukcji jednostek i utrzymanie 

pozycji, aby powstrzymać wroga przed kolejną turą. Postępuj 

tak głównie w sytuacjach, gdy pomoc jest już w drodze i zaraz 

będzie mogła wspomóc twoje zredukowane jednostki. 

Twoja artyleria jest słaba, ale nie bezużyteczna. Zachowaj 

ją na tury dzienne, kiedy możesz trafić duże stosy Sowietów 

na lodzie (MOD +7 netto) i używaj jej tylko jako wsparcie. 

Nie panikuj, jeśli niektórzy Sowieci dostaną się do wioski. 

Być może przeszarżowali i są bardzo podatni na odcięcie od 

swoich linii zaopatrzenia. A to oznacza, że będą mogli się 

zregenerować tylko jeśli znajdują się 4 lub więcej heksów od 

wszystkich twoich fińskich jednostek. Nie pozwól im na to. 

Czyhaj w pobliżu, aby utrzymać presję. Gdy Sowieci 

nieustannie cisną i atakują, z czasem staną się wyczerpani i 

mogą wycofać się na wyspę Kotisaari. Innymi słowy: lepiej 

jest zachować jednostki w pełni sił i tymczasowo oddać 

wioskę wrogowi. 

Jeśli to możliwe, przenieś zredukowane jednostki na stosy 

2 i 3 jednostek, a następnie dodaj im Pajariego, aby dał 

wszystkim jednostkom ułożonym na stosie premię do 

regeneracji. Upewnij się jednak, że znajdują się oni 

wystarczająca daleko od linii frontu, tak aby w momencie 

wykonywania testu regeneracji Sowieci znajdowali się w 

odległości co najmniej 3 heksów. 

 

 21.3 Wskazówki dla Sowietów 
Na początku Sowieci mogą sobie pozwolić na znacznie 

większe ryzyko niż Finowie. Mogą atakować przy relacji sił 

2:1, a czasem nawet 1:1. Nie zapomnij korzystać ze swoich 

KM i kompanii piechoty do bezpośredniego wsparcia walk. 

Wydaje się, że jest to taktyka często pomijana przez nowych 

graczy: używaj LKM! Są prawie tak dobre jak CKM (choć 

mają zasięg ograniczony do 2 heksów), a 4 lub 5 kompanii 

piechoty może czasami znacznie wpłynąć na wynik walki. 

Często możesz osiągnąć maksymalne przesunięcie 3 kolumn 

w ataku ze wsparciem z dystansu, gdy do piechoty dodasz 

wspierające moździerze, działa i artylerię stojącą poza mapą. 

W miarę możliwości staraj się wymuszać na Finach 

redukowanie poziomu sprawności. Finowie są wrażliwi i 

często mogą po prostu wycofać się bez redukcji, chyba że 

najpierw ich zmiękczysz w ataku wspierającym lub zmusisz 

do wycofania się przez SKw. Pamiętaj, że ich KM mają limit 

odwrotu tylko 2 heksy; kiedy twój przeciwnik pozostawi owe 

karabiny maszynowe bez wsparcia piechoty, uderz 

wszystkim, co masz, i spróbuj je wyeliminować. Skoncentruj 

się tylko na jednym lub dwóch dużych atakach na turę. 

Zapewnia to lepsze wykorzystanie ataku dystansowego z 

moździerzy i artylerii. 
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Szukaj różnych sposobów rozwiązania danego problemu. 

Utknąłeś na wąskim przesmyku, który jest silnie obsadzony 

przez Finów? Może jest inny sposób. Zamiast ponosić ciężkie 

straty podczas prób wypchnięcia obrońców, może da się ich 

obejść, a wtedy zostaną automatycznie zmuszeni do 

wycofania się (aby uniknąć otoczenia). Możesz również 

zignorować heks z silną fińską obroną, umieszczając tam kilka 

jednostek, aby uniemożliwić Finom natarcie, a następnie 

skupić swój atak gdzie indziej. Na przykład, jeśli Finowie są 

zbyt silni w pobliżu hotelu, skoncentruj się na dalekiej 

północy lub dalekim południu lub przejdź po lodzie z wyspy 

Kotisaari do wioski Tolvajärvi. Jeśli Finowie są zbyt silni na 

północ od Mostu Kivisalmi, możesz rozmontować tę obronę, 

zdobywając Kotisaari, a następnie schodząc na brzeg za 

mostem, w pobliżu heksu M32. 

Nie bój się atakować z zamarzniętego jeziora, gdy 

zauważysz, że masz dużą szansę wypchnąć Finów i zająć 

zdobyte pola zaraz po walce. Staraj się nie utknąć na lodzie i 

unikaj sytuacji, w których Finowie mogliby zaatakować z 

dystansu twoje jednostki przemieszczające się po 

zamarzniętym jeziorze. Fiński ostrzał ma duży MOD +5 gdy 

jest prowadzony na trzy sowieckie kompanie na lodzie, więc 

jest też duże ryzyko że twoje jednostki zostaną zredukowane. 

Twoje działa piechoty są lepsze, niż może się wydawać. 

Postaraj się ustawić je w pozycji umożliwiającej zdobycie 

MOD +2 za atak bezpośredni (bez obserwatora). 

Alternatywnie trzymaj je o jeden heks za jednostkami na 

pierwszej linii, aby mogły się przyłączyć do ostrzału 

karabinowego i dały korzystne przesunięcie kolumny podczas 

takiego ostrzału. 

Zacznij planować swoje nocne akcje podczas tury 

zmierzchu. Czy zgrupować swoje jednostki? Czy i kto będzie 

budować ogniska? A może skorzystać z podwójnego ruchu 

dostępnego w nocnych turach? Powinieneś znać odpowiedzi 

na te pytania już podczas tury zmierzchu. Ogólnie rzecz 

biorąc, aby maksymalnie zredukować straty z powodu zimna, 

najlepiej jest w turze zmierzchu ustawić jednostki w grupach, 

na stosach 3-5 jednostek. Jeśli zaczekasz z tym do tury nocnej, 

wtedy będzie już za późno. 

Sowieci, którzy budują ogniska, nie ponoszą strat z 

powodu zimna, ale są bardziej podatni na fińskie nocne 

napady i nie mogą wykonywać żadnych innych działań z 

wyjątkiem regeneracji. Musisz dokładnie rozważyć sytuację 

taktyczną podczas zmierzchu, zanim zdecydujesz, czy ułożyć 

jednostki w stosy, czy jednak je rozproszyć, oraz gdzie 

zbudować ogniska na początku tury nocnej. Układanie 

jednostek w stosy zmniejsza straty z powodu zimna, ale 

rozproszenie ogranicza ryzyko przedostania się Finów na 

twoje tyły i odcięcia od zaopatrzenia. Zasady dotyczące 

ognisk i strat z powodu zimna zachęcają Sowietów do 

„stłoczenia” swoich jednostek w stosy podczas każdej tury 

zmroku, ponieważ ewentualne straty są dla stosu, a nie każdej 

jednostki osobno. Ma to na celu symulację efektów bycia w 

dużej grupie takich jak lepsze możliwości obrony 

(zmieniające się warty), dzielenie się ciepłem, zapasami i 

większe poczucie bezpieczeństwa. 

Przy podejmowaniu decyzji o budowie ogniska należy 

wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak wielkość stosu, 

bliskość jednostek wroga i prawdopodobieństwo 

wyeliminowania z powodu zimna. Jeśli twoje jednostki są już 

zredukowane, lepiej pozostawić je na miejscu i zbudować 

ognisko, niż podjąć ryzyko 50-50 utraty jednostki. 

W turach nocnych umieść co najmniej jedną jednostkę 

piechoty o pełnej sprawności z każdym KM, działem 

piechoty, moździerzem lub jednostką pancerną. W ten sposób, 

jeśli stos otrzyma redukcję z powodu zimna, odzyskiwalna 

jednostka piechoty może taką stratę przyjąć na siebie. Jeśli 

zostaniesz zmuszony poruszyć się w turze nocnej, pamiętaj że 

nie możesz wtedy rozpalić ogniska. Jeśli trafisz do SKw 

podczas swojej nocnej tury, nie możesz skorzystać z 

podwójnego ruchu. Jeśli używasz podwójnego ruchu, 

poruszaj się w stosach. Nie wchodź na pozycję, na której 

możesz łatwo dać się otoczyć lub wystawić na fiński nocny 

napad. Słabsze jednostki będące w zasięgu nocnego napadu 

nie powinny budować ognisk (dzięki czemu Finowie nie 

otrzymają MOD +2).  

Sowieci muszą być nieustępliwi! To fiński gracz ma 

reagować na twoje działania, a nie na odwrót. Kiedy 

zobaczysz, że to Finowie są w natarciu lub są tego blisko, 

możesz rozważyć podjęcie większego ryzyka - na przykład 

wykonując ataki o niższych szansach, a nawet wprowadzając 

swoje czołgi. Nie zniechęcaj się nieudanymi atakami; taki sam 

los spotykał Sowietów również w rzeczywistości. Pamiętaj, że 

po przegranym ataku tylko pierwszą stratę należy traktować 

jako obowiązkową redukcję poziomu sprawności jednostki; 

resztę strat możesz zazwyczaj przyjąć jako odwrót swoich 

jednostek. 

Jeśli na froncie pojawi się zastój przed 4 dniem kampanii 

lub jeśli zauważysz że jest szansa wygrać wg zasady 

automatycznego zwycięstwa, wtedy powinieneś poważnie 

rozważyć wprowadzenie czołgów. W późniejszych turach 

można je także wykorzystać do walki w miejsce wycofanych 

jednostek, które chcą się zregenerować. Zastanów się, które 

jednostki pancerne wprowadzić. Pierwszy wybór jest dość 

oczywisty: kompania czołgów T-26 m31 z karabinami 

maszynowymi w dwóch wieżyczkach jest najskuteczniejsza 

przeciwko piechocie (na szczęście dla Sowietów Finowie nie 

mają czołgów w tej grze). Następna jednostka do 

wprowadzenia nie jest tak oczywista. Wybór między BA-10 a 

T-26 m33 zależy od tego, gdzie mają działać i jak szybko 

powinny się tam dostać. BA-10 ma lepszą siłę ognia, ale T-26 

m33 płaci mniej za ruch po drugorzędnych drogach. Czołgi 

pływające T-37 będą zazwyczaj ostatnim wyborem. Jeśli 

jednak bitwa toczy się na obszarze, który wymaga 

intensywnego korzystania z dróg drugorzędnych, a czas ma 

zasadnicze znaczenie, wtedy T-37 może być lepszym 

wyborem niż samochody pancerne BA-10. 
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22.0 Mały słowniczek fińsko-polski 

Lokacje 

Hernesaari =  Grochowa Wyspa (od grochu) 

Hevossalmi =  Przesmyk dla Koni 

Hirvasjärvi =  Jezioro Reniferów* 

Hirvasvaara =  Futro Reniferów* 

Jänislampi =  Króliczy Staw 

Kivisalmi =  Skalista Cieśnina 

Kotisaari =  Wyspa Macierzysta 

Kuikkajärvi =  Jezioro Głupców 

Pieni Kuohajärvi = Jezioro Małej Piany** 

Suuri Kuohajärvi = Jezioro Dużej Piany** 

Lutikkamökki =  Chata Pluskiew 

Myllyjärvi =  Jezioro Fabryczne 

Taipalejärvi =  Jezioro Przelotowe*** 

Taivaljärvi =  Jezioro Przelotowe 

Tolvajärvi =  Jezioro Tolvarów (Tolva to nazwa rodziny) 

Varisvaara =  Kruczy Grzbiet 

Ylä Tolvajärvi =  Tolvajärvi Górne 

* Hirvas odnosi się do renifera-samca, który nie został 

wykastrowany. 

** Kuoha odnosi się do piany, spienienia powstałego w 

wyniku dużych fal lub nurtu. 

*** Taipale odnosi się niejako do pewnego etapu dłuższej 

podróży. Słownik fińsko-polski podaje, że jest to 

„noga” (jako część / odnoga). 

Różne słowa i zwroty 

alokas =   szeregowy (zaczynający szkolenie) 

armeija =  armia 

ase =   broń 

aselepo =  pokój (brak wojny) 

ErP =  niezależny batalion (skrót od „Erillinen 

Pataljoona”) 

haavoittunut =  ranny (od obrażeń) 

“Hakkaa päälle!” = fiński okrzyk wojenny, często tłumaczony 

jako „Zabić ich!” 

häviö =   strata 

hyökkäys =  atak, ofensywa 

Ilmavoimat =  siły powietrzne 

järvi =   jezioro 

Jatkosota =  wojna kontynuacyjna 

joukkue =  pluton 

JR =   pułk piechoty (skrót od „Jalkaväkirykmentti”) 

kaatunut =  upadły, przegrany 

kivääri =  karabin 

komentopaikka =  polowy sztab dowodzenia 

konekivääri =  karabin maszynowy 

 

 

 

 

KT-Pr. =  Kenttä Täydennys Prikaati (wydzielona 

brygada polowa) 

KTR =  Kenttä Tykistö Rykmentti (wydzielony pułk 

artylerii polowej) 

miehitys =  zawód (dot. pracy) 

mies =   mężczyzna 

motti =   wiązałka drewna opałowego 

nuotio =   ognisko obozowe 

päämaja =  kwatera główna dowództwa 

partio =   patrol 

pataljoona =  batalion 

pieni =   mały, mniejszy 

PPP =  Battalion Rowerowy (skrót od 

„Polkupyöräpataljoona”) 

prikaati =  brygada 

puolustus =  obrona 

rintama =  front 

ryhmä =   drużyna 

rykmentti =  pułk 

rynnäkkö =  napaść, szturm 

saari =   wyspa 

salmi =   przesmyk 

sota =   wojna 

sotaretki =  kampania 

sotatoimi =  operacja wojskowa („operacja wojenna”) 

sotamies =  żołnierz („człowiek wojny”) 

sotilas =   żołnierz, wojsko 

sotavanki =  jeniec wojenny 

sukset =   narty 

Suomi-konepistooli = pistolet maszynowy Suomi 

Suuri =   duży, większy 

Stm =   skrót od „sotamies” (żołnierz) 

tappio, häviö =  strata 

tappiot =  ofiary 

taistelu =  bitwa 

talvi =   zima 

Talvisota =  wojna zimowa 

tiedustelija =  zwiadowca 

tykki, tykistö =  artyleria 

tykkimies =  artylerzysta 

Tkm =   skrót od „tykkimies” 

vaara =   kamienny uskok, wzgórze 

väijytys =  pułapka 

vanki =   więzień 

voitto =   zwycięstwo 

  



 Red Winter - bitewnik 59 

 

© 2012 GMT Games, LLC 

23.0 Wybrane źródła wiedzy 

Poniższa lista nie jest wyczerpująca, ale powinna być dobra na 

początek dla graczy zainteresowanych tematem wojny zimowej. 

Są to materiały w języku angielskim i fińskim. 

Książki, mapy i materiały filmowe: 

Aarnio, Matti A. Talvisodan Ihme [Winter War, A Miracle]. 

Finland: K. J. Gummerus, 1966. 

Armstrong, Richard N., Joseph G. Welsh, comp. Winter Warfare: 

Red Army Orders and Experiences. New York: 

Routledge, 1997. 

Chew, Allen F. The White Death. KiwE Publishing, Ltd., 2008. 

Claëson, Sten. Svenska Frivilligia i Finland 1939-1944. 

Stockholm: Militärhistoriska Förlaget, 1989. 

Condon, Richard. The Winter War: Russia Against Finland. New 

York: Macmillian, 1972. 

Durbin, William. The Winter War: A Novel. New York: Wendy 

Lamb Books, 2008. 

Edwards, Robert. The Winter War: Russia’s Invasion of Finland, 

1939-1940. New York: Pegasus Books, 2008. 

Edwards, Robert. White Death: Russia’s War on Finland,  

1939-40. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 

Reprint, London: Weidenfeld & Nicolson, 2006. 

Elting, John R. World War 2: Battles for Scandinavia. Edited by 

Time Life Books. Wyd.: Time Life Books, 1981. 

Engle, John, Lauri Paananen. The Winter War: The Soviet Attack 

on Finland, 1939-1940. Mechanicsburg, PA: Stackpole 

Books, 1992. 

Griffiths, Tony. Scandinavia: At War with Trolls – A Modern 

History from the Napoleonic Era to the Third Millennium. 

New York: Palgrave Macmillan, 2004. 

Institute of Military Science, ed. Talvisodan Historia [The 

History of Winter War]. 4 vols. Helsinki: WSOY, 1991. 

Ioffe, Elenora. Liniia Mannergeima. Pis’ma i Dokumenty. Tainy 

i Otkrytiia. St. Petersburg: Zhurnal Zvezda, 2005. 

Irincheev, Bair. War of the White Death: Finland Against the 

Soviet Union 1939-1940. Pen and Sword, 2011. 

Jowett, Philip, Brent Snodgrass, Raffaele Ruggeri (Illustrator). 

Finland at War 1939-45. Westminster, MD: Osprey 

Publishing, 2006. 

Juutilainen, Antti. Talvisodan Pikkujättiläinen. Helisinki: 

Söderströms. 

Kielletyt Kartat: Karjala 1928-1944. Kustannusosakeyhtiö Atlas 

Art. 

Kuosa, Tauno. Pajari: Viiden Sodan Soturi [A. O. Pajari: Five 

War Warrior]. Helsinki: WSOY, 1981. 

Langdon-Davies, John. Invasion in the Snow: A Study of 

Mechanized War. New York: Houghton Mifflin, 1941. 

Lavery, Jason Edwards. The History of Finland. The Greenwood 

Histories of the Modern Nations. Westport, CT: 

Greenwood Press, 2006. 

Mann, Chris, Christer Jörgensen. Hitler’s Arctic War: The 

German Campaigns in Norway, Finland and the USSR 

1940-1945. New York: St Martin Press, 2003.  

Maude, George. Historical Dictionary of Finland. 2nd ed. 

Historical Dictionaries of Europe. Lanham, MD: 

Scarecrow Press, 2006. 

Palmer, Alan Warwick. The Baltic: A New History of the Region 

and its People. New York: Overlook Press, 2006. 

Raunio, Ari, Juri Kilin. Talvisodan Taisteluja [Battles of 

Winterwar]. Helsinki: Karttakeskus, 2007. 

Stout, Ben, reżyser. Fire and Ice: The Winter War of Finland and 

Russia. DVD. 80 min. MastersWork, 2005. 

Stenman, Kari, Kalevi Keskinen. Luftwaffe at War. Luftwaffe 

Over Finland. South Yorkshire: Greenhill Books, 2002. 

Talvela, Paavo. Sotilaan Elämä, Muistelmat Vol 1 [A Soldier’s 

Life, Memoirs Vol 1]. Jyväskylä, 1976. 

Talvela, Paavo. Sotilaan Elämä, Muistelmat Vol 2 [A Soldier’s 

Life, Memoirs Vol 2]. Jyväskylä, 1977. 

Tillotson, H. M. Finland at Peace and War, 1918-1993. Norwich: 

Michael Russell Publishing, 1993. 

Trotter, William. A Frozen Hell. New York: Algonquin, 2000. 

Upton, Anthony F. Finland 1939-1940. Newark, DE: University 

of Delaware Press, 1974. 

Van Dyke, Carl. The Soviet Invasion of Finland, 1939-40. New 

York: Routledge, 1997. 

Vehviläinen, Olli. Finland in the Second World War: Between 

Germany and Russia. Tłumacz: Gerard McAlester. New 

York: Palgrave Macmillan, 2002. 

Vuorenmaa, Anssi. Kansakunnan kahdestoista hetki. Tolvajärvi 

12.12.1939 – menestyksen alku. Tammi, 1994. 

Wambold, Alan, Dean Essig. A Frozen Hell: The Battles of 

Tolvajärvi, Russo-Finnish War, 1939. Millersville, MD: 

The Gamers, Multiman Publishing, 2000. 

Wuorinen, John H., ed. Finland and World War II, 1939-1944. 

Westport, CT: Greenwood Press, 1983. 

Ylikangas, Heikki, Petri Karonen, Martti Lehti. Five Centuries of 

Violence in Finland and the Baltic Area. Helsinki: 

Academy of Finland, 1998. Reprint, Columbus, OH: Ohio 

State University Press, 2001. 

Podczas prac nad grą często korzystano z ponad dwudziestu 

fińskich dzienników wojennych jednostek, sztabów, pułków, a 

nawet pojedynczych kompanii, które uczestniczyły w bitwie pod 

Tolvajärvi. Można je znaleźć w Fińskich Archiwach Narodowych 

w kolekcji dzienników z czasów wojny zimowej. 

Mapa gry Red Winter została złożona głównie z serii 

szczegółowych fińskich map z lat 30. XX wieku. W przypadku 

scenariuszy wykorzystano ręcznie narysowane mapy oraz 

oznaczenia rozmieszczenia jednostek zaangażowanych w walkę. 

Strony internetowe: 

Przez lata w tworzeniu tej gry pomocne były liczne źródła online. 

Wiele z nich już się przedawniło lub wygasło. Ze względu na 

zmieniający się ich charakter oraz w celu zaoszczędzenia miejsca 

zdecydowaliśmy się pominąć tę listę. Zainteresowani gracze 

powinni jednak pamiętać również o tym źródle wiedzy. 
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24.0 Jednostki i formacje 

Lista jest uporządkowana zgodnie z kolejnością pojawiania się 

jednostek w grze. 

 Jednostki sowieckie 
Następujące jednostki zaczynają na mapie 8 grudnia: 

Na heksie Q25, batalion 1/609: 
1/1/609 kompania piechoty 

2/1/609 kompania piechoty 

3/1/609 kompania piechoty 

MG/1/609 kompania kar. maszyn. 

(8 x Maxim 7,62 mm CKM) 

Na heksie R27, batalion 2/609: 
4/2/609 kompania piechoty 

5/2/609 kompania piechoty 

6/2/609 kompania piechoty 

MG/2/609 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

Wchodzą w turze 1: 
Batalion 3/609: 

7/3/609 kompania piechoty 

8/3/609 kompania piechoty 

9/3/609 kompania piechoty 

MG/3/609 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

Mtr/609 moździerze (6 x 82 mm) 

IG/609 działa piechoty (bateria 6 dział 76 mm) 

Wchodzą w turze 2: 
Batalion 1/364: 

1/1/364 kompania piechoty 

2/1/364 kompania piechoty 

3/1/364 kompania piechoty 

MG/1/364 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

Poza mapą: 

1/47 batalion artylerii (12 x 76/122 mm) 

2/47 batalion artylerii (12 x 76/122 mm) 

Wchodzą w turze 3: 
Batalion 2/364: 

4/2/364 kompania piechoty 

5/2/364 kompania piechoty 

6/2/364 kompania piechoty 

MG/2/364 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

Batalion 3/364: 

7/3/364 kompania piechoty 

8/3/364 kompania piechoty 

9/3/364 kompania piechoty 

MG/3/364 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

Mtr/364 moździerze (6 x 82 mm) 

IG/364 działa piechoty (bateria 6 dział 76 mm) 

Wchodzą w turze 4: 
Zasoby do walki przeciwpancernej: 

1/1/139 pluton ppanc (6 dział ppanc 45 mm) 

2/1/139 pluton ppanc (6 dział ppanc 45 mm) 

1/2/139 pluton ppanc (6 dział ppanc 45 mm) 

2/2/139 pluton ppanc (6 dział ppanc 45 mm) 

 

 

 

 

 

 

Wchodzą w turze 5: 
Poza mapą: 

3/47 batalion artylerii (12 x 76/122 mm) 

Wchodzą w turze 8: 
Poza mapą: 

354. pułk artylerii: 

1/354 batalion (12 x 122 mm) 

2/354 batalion (12 x 122 mm) 

3/354 batalion (12 x 152 mm) 

Wchodzą w turze 11 na heks X1: 
Batalion 1/718: 

1/1/718 kompania piechoty 

2/1/718 kompania piechoty 

3/1/718 kompania piechoty 

MG/1/718 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

Wchodzą w turze 13 na heks X1: 
Batalion 2/718: 

4/2/718 kompania piechoty 

5/2/718 kompania piechoty 

6/2/718 kompania piechoty 

MG/2/718 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

Wchodzą w turze 14 na heks X1: 
Batalion 3/718: 

7/3/718 kompania piechoty 

8/3/718 kompania piechoty 

9/3/718 kompania piechoty 

MG/3/718 kompania kar. maszyn. (j.w.) 

IG/718 działa piechoty (bateria 6 dział 76 mm) 

Mtr/718 moździerze (6 x 82 mm) 

Zasoby do walki przeciwpancernej: 

1/3/139 pluton ppanc (6 dział ppanc 45 mm) 

2/3/139 pluton ppanc (6 dział ppanc 45 mm) 

Uwaga: Wszystkie sowieckie kompanie piechoty posiadają 2 

ciężkie karabiny maszynowe Maxim 7,62 mm. Jest to 

odzwierciedlone w odpowiednich statystykach tych jednostek. 

 

 Opcjonalne jednostki sowieckie 

Uwaga: Wejście tych jednostek kosztuje gracza wydanie PZ, jak 

wskazano na torze kolejności tur (zobacz też 12.1.4) 

139. batalion pancerny: 
T-26m31 kompania pancerna (ok. 10 czołgów uzbrojonych 

w dwa karabiny maszynowe 7,62 mm) 

T-26m33 kompania pancerna (ok. 10 czołgów uzbrojonych 

w armatę 45 mm + jeden KM 7,62 mm) 

T-37 kompania czołgów pływających* (ok. 10 lekkich 

czołgów uzbrojonych w jeden KM 7,62 mm) 

139. batalion pojazdów rozpoznawczych: 
RCN BTTN (ok. 10 samochodów opancerzonych BA-10 

uzbrojonych w armatę 45 mm i dwa KM 7,62 mm) 

* Z uwagi na zimę, wodne właściwości tych czołgów nie mają 

żadnego skutku w grze. 
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 Finowie 

Następujące jednostki zaczynają na mapie 8 grudnia: 

 

Nie dalej niż 4 heksy od O19: 
Batalion 1/JR16: 

1/1/JR16 kompania piechoty  

2/1/JR16 kompania piechoty 

3/1/JR16 kompania piechoty 

2 x MG/1/JR16 kar. maszyn. (2 jednostki, każda 

uzbrojona w 6 CKM-ów 7,62 mm) 

Mtr/JR16 pluton moździerzy (4 x 81 mm) 

W wiosce Tolvajärvi, heks H19: 
Batalion rowerowy PPP7: 

1/PPP7 kompania rowerowa (zredukowana) 

2/PPP7 kompania rowerowa (zredukowana) 

3/PPP7 kompania rowerowa (zredukowana) 

W wiosce, heks F21: 
3/ErP 112 kompania piechoty (zredukowana) 

MG/ErP9 kar. maszyn. (6 CKM-ów 7,62 mm) 

8/3/JR37 kompania piechoty (zredukowana) 

Z dowolną inną jednostką na mapie: 

Pajari (fiński dowódca, ppłk. Pajari) 

Poza mapą: 

5/KTR12 bateria artylerii (4x 76 mm) 

9/KTR13 bateria artylerii (4x 76 mm) 

Wchodzą w turze 1: 
Batalion 3/JR16: 

7/3/JR16 kompania piechoty 

8/3/JR16 kompania piechoty 

9/3/JR16 kompania piechoty 

2 x MG/3/JR16 kar. maszyn. (2 jednostki, każda 

uzbrojona w 6 CKM-ów 7,62 mm) 

Wchodzą w turze 3: 
4/2/JR16 kompania piechoty 

Wchodzą w turze 4 at –2 MPs each: 
Batalion JR16 (część): 

5/2/JR16 kompania piechoty 

6/2/JR16 kompania piechoty 

Wchodzą w turze 5: 
Batalion JR16 (część): 

2 x MG/2/JR16 kar. maszyn. (2 jednostki, każda 

uzbrojona w 6 CKM-ów 7,62 mm) 

 

Wchodzą w turze 6: 
Niezależny batalion Erp112 (część): 

1/ErP 112 kompania piechoty 

2/ErP 112 kompania piechoty 

Wchodzą w turze 8: 
2 x Mtr/JR16 pluton moździerzy (2 jednostki, każda 

uzbrojona w 4 x 81 mm) 

Eng/JR16 pluton saperów 

Wchodzą w turze 15: 
AT/JR16 działa ppanc (działa Bofors 37 mm) 

Poza mapą: 

7/KTR6 bateria artylerii (4 x 76 mm) 

8/KTR6 bateria artylerii (4 x 76 mm) 

Wchodzą w turze 22: 
1/ErP10 kompania piechoty 

MG/ErP112 kar. maszyn. (2 CKM 7,62 mm) 

Wchodzą w turze 25: 
Niezależny batalion ErP10 (część): 

2/ErP10 kompania piechoty 

3/ErP10 kompania piechoty 

Niezależny batalion ErP9: 

1/ErP9 kompania piechoty 

2/ErP9 kompania piechoty 

3/ErP9 kompania piechoty 

Wchodzą w turze 28: 
Obuhov AT (4 działa piechoty “Obuhoff” z I WŚ) 

 

 Opcjonalne jednostki fińskie 

Kompania tymczasowa Prov/TF-P  

 

Fińskie jednostki opcjonalne (tylko w scenariuszu 17.14): 

Część brygady uzupełnień KT-Pr: 

Batalion uzupełnień 13/KT-Pr: 

1/13/KT-Pr kompania piechoty 

2/13/KT-Pr kompania piechoty 

3/13/KT-Pr kompania piechoty 

MG/13/KT-Pr kar. maszyn. (6 CKM-ów 7,62 mm) 

KT-Pr pluton moździerzy (4 x 81 mm) 
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Odręcznie narysowany oryginalny szkic z dziennika batalionu II/JR16 przedstawiający kontratak 

wzdłuż Hevossalmi w stronę hotelu (oznaczonego jako „maja”) z dnia 12 grudnia. 

Źródło: Fińskie Archiwum Narodowe / kolekcja dzienników wojennych z wojny zimowej / Jalkaväkirykmentti 16. II Pataljoona (SPK 1116). 
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