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Każdy zdobyty przez Ciebie wynik punktowy umieszcza Cię na liście sławnych (albo niesławnych) alianckich 
dowódców. Według następującego klucza:

5 i mniej: Niemożliwe - Ale czy na pewno? Najpewniej popełniłeś jakiś błąd w rozgrywce, więc spróbuj 
jeszcze raz. Jeśli ponownie uzyskasz taki rezultat, to otrzymujesz stopień Generał Generał. Za każdą kolejną grę, 
w której osiągniesz ten wynik, możesz dodać kolejne słowo „Generał” do swojego stopnia. Skoro w „Paragra� e 22” 
był Major Major Major, to Tobie należy się najwyższa generalska ranga w historii światowej wojskowości, utworzona 
specjalnie na tę okazję.

6: General of the Armies - Otrzymujesz od wdzięcznego Narodu stopień Generał of the Armies, który dotąd 
nosił wyłącznie John J. Pershing. Jako jedyny w historii Stanów Zjednoczonych masz prawo nosić sześć gwiazdek. 
Twoje osiągnięcia przechodzą do historii i tra� ają do podręczników każdej szkoły wojskowej na świecie. 
Skala zwycięstwa Aliantów przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie zapomnij go udokumentować, to się może 
już nigdy nie powtórzyć!

7: Feldmarszałek / Generał Armii - Tempo i siła natarcia Alianckiego wywołuje załamanie w dowództwie OKH. 
Na nic się zdają lokalne kontrataki i przerzucane z frontu wschodniego odwody. Na odtworzenie linii frontu Niemcy 
mają za mało czasu. W chwili, gdy podpisują kapitulację, w Warszawie bronią się jeszcze Powstańcy, wsparci przez 
1 Samodzielną Brygadę Spadochronową. Sowieci nie zdołali przekroczyć linii Wisły.

8: Generał pułkownik - Brawurowe zajęcie przyczółka, z którego natychmiast wyprowadzono ofensywę okazało się 
kluczowe dla rozstrzygnięcia tej wojny. Przez następne kilka dni rozpędzone dywizje alianckie kontynuują wyścig. 
Tym razem do Berlina. Pierwsza wjeżdża do niego (nomen omen) Pierwsza Dywizja Pancerna generała Maczka. 
Patrol z 24 p.uł. znajduje na przedmieściach porzucony tramwaj i wjeżdża nim do niebronionego centrum. 
Ułani zajmują Reichstag i pukają do bunkra Hitlera.

9: Generał - Alianci przekraczają Ren i tworzą silny przyczółek. To z niego, już kilka dni później, rusza ofensywa 
na Zagłębie Ruhry. W chwili, gdy pierwsze jednostki alianckie wjeżdżają do Berlina, Sowieci dochodzą do Poznania 
i zatrzymują się na linii Warty.

10: Generał porucznik - Cudownym zrządzeniem losu, Aliantom udaje się zdobyć niewysadzony w powietrze most 
na Renie. Po niezbędnych przygotowaniach, rusza ofensywa na Berlin, wsparta desantami spadochronowymi. Stolica 
Niemiec zostaje okrążona i odcięta. Sowiecka ofensywa zatrzymuje się na linii Odry, Festung Breslau wciąż się broni.

11: Generał major - Ostatnim wysiłkiem Alianci zajmują most na Renie. Opór niemiecki tężeje tuż za nim 
i do serca Rzeszy będą przebijać się aż do maja 1945. Pod Torgau napotkają pancerne czołówki sowieckie.

12: Pułkownik - Twój korpus przekroczył Ren, ale już kilka dni później OKW rozpoczęło kontrofensywę. 
Dwa niemieckie korpusy pancerne odbiły przyczółek i zepchnęły czołowe formacje alianckie do rzeki. Front 
zastygł aż do wiosny. Sowieci opanowali linię Łaby.

13: Podpułkownik - Czołowe oddziały Twojego korpusu przekroczyły Ren, ale zdobyty uszkodzony most runął pod 
naporem przejeżdżających pojazdów. Zacięta walka o utrzymanie zajętego przyczółka uniemożliwiła dalsze postępy. 
Ofensywa 1 Frontu Białoruskiego zatrzymała się dopiero na linii Wezery.

14: Major - Twój korpus sforsował Ren i dwa dni później odrzucony został w dobrze przeprowadzonym kontrataku. 
Niemcy są silniejsi niż się wydawało. To prawdopodobnie rezultat opieszale prowadzonego pościgu. Niestety, dalszy 
postęp jest niemożliwy, a wojna kończy się kapitulacją Niemiec przed Armią Czerwoną.

15: Porucznik - Grupa bojowa czołowego korpusu zajęła przyczółek na wschodnim brzegu Renu i ewakuowała go 
następnego ranka, pozbawiona wsparcia i pod silnym ogniem artylerii. W południe na brzeg zachodni przeprawiły 
się grupy niemieckich pionierów i zabezpieczyły własny przyczółek. Twoje jednostki okopały się na pozycjach 
obronnych, spodziewając się dalszego natarcia Niemców. 

16: Podporucznik - Informacje, jakie przekazałeś do dowództwa SHAEF były nieprawdziwe! W rzeczywistości, 
to nie dywizja przeprawiła się przez rzekę, a dywizjon! Zostajesz zdegradowany do stopnia podporucznika i na czele 
kompanii piechoty okopujesz się naprzeciwko mostu, który miałeś zająć. 16 grudnia 1944 r. budzi cię nawała 
artyleryjska, a następnie wyposażony w bazooki i granaty starasz się przetrwać zmasowany atak czołgow Königstiger.

17 i więcej: Kadet - Obrona niemiecka okazała się zaporą nie do przezwyciężenia. Ciężar wysiłku wojennego USA 
został przeniesiony na teatr Pacy� ku. W kwietniu 1945 roku za Renem pojawiają się sowieckie dywizje gwardyjskie. 
Stalin ani myśli przestrzegać ustaleń z Jałty, więc praktycznie całe Niemcy są pod okupacją sowiecką. 
Na szczęście to było tylko kolejne niezaliczone ćwiczenie dowódczo-sztabowe, drogi Kadecie!

* Wynik punktowy to liczba tur, w których udało Ci się osiągnąć 
automatyczne zwycięstwo. 
** W razie tego samego wyniku punktowego lepszym rezultatem 
zakończyła się partia, podczas której zdobyłeś więcej medali.
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