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INSTRUKCJA GRY

Gra „VI wieków historii. Zbuczyn 1418‐2018” 
składa się z 49 kart wydarzeń i 5 kart 
legend/ciekawostek. Dzięki nim każdy 
z graczy będzie mógł opisać dzieje gminy 
Zbuczyn od czasów najdawniejszych 
aż do współczesności. Układajcie karty 
wydarzeń w chronologiczny ciąg – każda 
z nich przyniesie Wam punkty. Gra skończy 
się, gdy kronika przynajmniej jednego 
z Was będzie składać się z 8 kart lub żaden 
z Was nie będzie mógł dołożyć kolejnej karty 
do swojej kroniki. Wygra ten z graczy, który 
na koniec gry stworzy najwspanialszą 
kronikę i zdobędzie najwięcej punktów.

KARTA LEGEND/CIEKAWOSTEK

Karty te dają możliwość łamania zasad chronologii 
w kronice.

KARTA WYDARZEŃ

Karty te służą do budowania kroniki.

Data 
(służy do chronologicznego
układania kroniki)

Symbol kolorowy
(używany w wariancie pamięć)

Numer porządkowy
(numery 1‐49
bez znaczenia dla rozgrywki )

Symbol zestawu
(ułatwia zdobywanie dodatkowych
punktów na koniec gry)

Opis wydarzenia
(bez znaczenia dla rozgrywki)

Brak daty
(cecha kart legend/ciekawostek)

Symbol kolorowy
(używany w wariancie pamięć)

Numer porządkowy
(numery 50‐54
bez znaczenia dla rozgrywki )

Opis wydarzenia
(bez znaczenia dla rozgrywki)
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PRZYGOTOWANIE GRY
Każdy z graczy otrzymuje jedną kartę (1) 
legend/ciekawostek (rozpoznacie je po tym, 
że nie mają wskazanej daty) – pozostałe karty 
legend/ciekawostek odłóżcie do pudełka, 
nie będą potrzebne w rozgrywce.
Karty wydarzeń dokładnie potasujcie 
i rozłóżcie wszystkie obrazkami do dołu 
na środku stołu tak, aby każdy z Was miał 
do nich swobodny dostęp (2). Pamiętajcie, 
by zostawić miejsce dla Waszych kronik.
‐ Następnie odkryjcie jedną, dowolną kartę 
i połóżcie awersem do góry w miejscu, 
z którego została wzięta (3). 
Jesteście gotowi do zabawy.

Układ gry, rozłożenie kart, miejsca na kroniki graczy.  
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losowo wybrana jedna odkryta karta    

PRZEBIEG ROZGRYWKI
Rozpoczyna najmłodszy gracz.
Odkrywa jedną z kart tak, by była widoczna dla 
wszystkich graczy i kładzie awersem do góry 
w miejscu, z którego ją wziął (a zatem ma 
do dyspozycji dwie odkryte karty).
 
Teraz może on wykonać jedną z dwóch akcji:
wybrać jedną z dwóch odkrytych kart 
i dołożyć do swojej kroniki 
lub (jeśli żadna z kart go nie satysfakcjonuje)
zakryć jedną, wybraną przez siebie kartę 
i odłożyć rewersem do góry, tam gdzie leżała.
Jak widzicie, bez względu na to, czy gracz 
dołożył kartę do swojej kroniki, czy też 
zrezygnował z tej możliwości, jedna z kart 
pozostaje (odkryta) do dyspozycji kolejnego 
gracza.
Następnie tura przechodzi na kolejnego 
gracza, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Wykonuje on analogiczne działania jak 
pierwszy z graczy, tj. odkrywa kartę (by mieć 
wybór z dwóch) i jedną (wybraną przez siebie) 
z odkrytych kart dokłada do swojej kroniki lub 
zakrywa ją. 

Kolejne tury wykonywane są kolejno przez 
wszystkich graczy zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara aż do zakończenia 
rozgrywki.  
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Kronika

Ania

ZASADY BUDOWANIA KRONIKI
każdy gracz tworzy własną kronikę
(karty można dokładać tylko do swojej kroniki)
kronikę tworzymy układając w kolejnych turach karty od lewej strony do prawej, 
tzn. każda kolejna karta musi zostać położona na prawo od wcześniej położonych kart
(nie można kłaść kolejnych kart po lewej lub pomiędzy wyłożone wcześniej karty ‐ zasada 
chronologii, )wyjątek – działanie kart legend /ciekawostek
raz ułożonych kart nie można przekładać, zamieniać miejscami, ani usuwać ze swojej kroniki 
karty układamy chronologicznie (patrz górna część karty) 
 

PRZYKŁAD 1: Ania w poprzedniej turze wyłożyła 
kartę nr 4 – grodzisko (VII‐VIII w.). Była to jej pierwsza 
karta i położyła ją przed sobą. W tej turze ma do 
dyspozycji dwie karty– kartę nr 2 (10.000 lat temu) 
i kartę nr 11 (1418 r.). Karty nr 2 nie może użyć, 
ponieważ związana jest ona z wydarzeniami 
wcześniejszymi niż te opisane na już wyłożonej przez 
nią karcie. Wybiera więc kartę nr 11 i dokłada do 
swojej kroniki na prawo od karty 4.

Kronika

Bartek

P R Z Y K Ł A D  2:  Bartek ma w swojej  kronice 
następujące karty: nr 3, 7 i 11. W aktualnej turze ma do 
dyspozycji karty nr 23 i 48. Bartek nie chce 
zablokować sobie możliwości wykładania kart 
z późniejszymi wydarzeniami, więc rezygnuje 
z rozbudowania kroniki. Musi zakryć jedną z kart – 
decyduje, że będzie to karta nr 48.
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Jeżeli zdarzy się sytuacja, że dwie karty mają 
identyczne lub nachodzące na siebie daty 
(np. karty nr 20 i 21 ‐ rok 1863 lub karty nr 24 ‐ 
lata 1867‐1954 i 25 ‐ 1919‐1927) obie mogą 
trafić do jednej kroniki. W tym przypadku nie 
ma znaczenia kolejność kart.
Pamiętajcie,  że numer karty ma charakter 
porządkowy i pomaga Wam określić ile kart dzieli 
kolejne wydarzenia. Decydujące znaczenie ma data 
określona w górnej części karty.

jeden raz w ciągu gry każdy z graczy może 
użyć karty legend/ciekawostek, którą 
otrzymał na początku gry. W swojej turze 
odrzuca ją (1), dzięki czemu może dołożyć 
kartę wydarzeń do swojej kroniki wbrew 
ogólnej zasadzie chronologii (2).

KONIEC GRY
Nastąpi gdy:
żaden z graczy nie będzie mógł dołączyć 
do swojej kroniki kolejnej karty
lub
jeden z graczy dołoży ósmą kartę do swojej 
kroniki.
Gracz, w którego turze to nastąpiło kończy 
normalnie swoją turę. 
Następnie swoje tury przeprowadzają kolejni 
gracze tak, aby – o ile to możliwe – każdy 
z graczy mógł rozegrać tyle samo tur.

PRZYKŁAD 4: Ania rozpoczynała grę, po niej był 
Bartek i następnie Tomek. W swojej turze Bartek 
wyłożył ósmą kartę do swojej kroniki. Po nim swoją 
turę rozegra jeszcze Tomek. Ania już nie, gdyż wtedy – 
jako że zaczynała – rozegrałaby o jedną turę więcej niż 
pozostali współgracze.

W wyjątkowych sytuacjach – gdy oczywiste będzie, 
że nikt już nie będzie miał możliwości dołożyć 
kolejnych kart do swojej kroniki ‐ może się zdarzyć, 
że gracze rozegrają nierówną liczbę tur.
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2 PRZYKŁAD 3: Ania ma w swojej kronice następujące 
karty: 2, 11, 14, 21. W swojej turze ma do dyspozycji 
dwie karty: 8 i 24. Odrzuca kartę legend/ciekawostek 
(1) i kładzie kartę pomiędzy karty nr 2 i 11 (2).



Bartek otrzymuje za ilości kart: 
7 kart x 1 pkt = 7 pkt
za 4 symbole: 4 x               = 5 pkt. 
Razem = 12 pkt

Za symbol              nie otrzymuje punktu, gdyż do swojej kroniki dołączył tylko jedną kartę z takim symbolem.

Kronika Bartka
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ZLICZANIE PUNKTÓW
Każdy z graczy podsumowuje ile punktów zdobył za stworzoną przez siebie kronikę:
każda karta kroniki warta jest 1 punkt
dodatkowo punktowane są zestawy:

                                              trzy karty jednego rodzaju w kronice
                                              gracza dają mu dodatkowe 3 punkty

                                                         cztery karty jednego rodzaju w kronice
                                                         gracza dają mu dodatkowe 5 punktów

       pięć kart jednego rodzaju w kronice
       gracza daje mu dodatkowe 8 punktów

     jedna lub dwie karty jednego rodzaju nie przynoszą graczowi dodatkowych punktów.
Wygrywa gracz z największą liczbą punktów. 
W przypadku remisu, gracze dzielą się zwycięstwem.



Analogicznie, jeśli gracz rozpoczynając turę 
ma już w swojej rezerwie kartę, w ramach 
swojej akcji może dołożyć ją do swojej 
kroniki. Czyli w swojej turze
gracz odkrywa drugą kartę
dokłada (na normalnych zasadach) kartę 
  z rezerwy do swojej kroniki (1)
zakrywa jedną z dwóch odkrytych kart 
  w ogólnej puli (2)
kończy na tym swoją turę.

WARIANT GRY
W tym wariancie do gry użyjcie wszystkich 
kart – karty legend/ciekawostek zmieszajcie 
z kartami wydarzeń i dokładnie potasujcie. 
Ułóżcie pole gry jak w wariancie 
podstawowym, wykorzystując wszystkie 
karty. Jedną kartę odkryjcie. Gra przebiega 
według zwykłych zasad, ale gracze mają 
możliwość trzymania w rezerwie jednej 
karty. Na czym to polega?
W swojej turze gracz może jedną z dwóch 
dostępnych kart zabrać, ale nie dokładać do 
swojej kroniki, a jedynie zatrzymać, by użyć 
jej w jednej z przyszłych tur.
Akcję zabrania do rezerwy gracz wykonuje 
zamiast dołożenia karty do kroniki
(nie można jednej karty dołożyć do kroniki, 
a drugiej zabrać do rezerwy).
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Zasady dotyczące kart legend/ciekawostek
jeżeli jedną z dwóch odkrytych kart jest karta 
legend/ciekawostek, gracz może odrzucić ją 
z gry, aby móc dołożyć do swojej kroniki kartę 
wbrew ogólnej  zasadzie  chronologi i 
(analogicznie jak w wariancie podstawowym) 
‐ może to być odkryta karta z puli ogólnej lub 
karta z rezerwy gracza, 
Przypominamy, że zgodnie z zasadą chronologii karty 
można dokładać tylko po prawej stronie kroniki. 
Karty legend/ciekawostek, po odrzuceniu, pozwalają 
na dołożenie karty pomiędzy ułożone wcześniej karty 
kroniki. Pamiętajcie aby daty były uporządkowane od 
najdawniejszej do najwcześniejszej. 

kart legend/ciekawostek nie można 
rezerwować,
w odróżnieniu od wariantu podstawowego, 
g r a c z e  n i e  m a j ą  l i m i t u  j e d n e j  k a r t y 
legend/ciekawostek (czyli  gracz może 
w trakcie gry wykorzystać kilka takich kart).

O czym trzeba pamiętać:
jednorazowo można mieć zarezerwowaną 
tylko jedną kartę,
zarezerwowanej karty nie można zwrócić do 
ogólnej puli ani odrzucić z gry (karta może 
trafić jedynie do kroniki gracza lub do końca 
gry pozostać w rezerwie),
gracz, który nie użyje zarezerwowanej  
karty i pozostawi ją w swojej rezerwie 
do końca gry odejmuje od swej końcowej 
punktacji 1 pkt (inne zasady punktacji 
końcowej pozostają bez zmian).

PAMIĘĆ
Rozłóżcie wszystkie 54 karty na stole, 
rewersami do góry. Gracz rozpoczynający 
odkrywa kolejno i pokazuje wszystkim dwie 
karty. Jeżeli trafi parę (dwa takie same 
symbole w lewej dolnej części karty), 
kładzie ją przed sobą i szuka dalej.
Jeżeli nie trafi, odkłada karty z powrotem 
na stół, obrazkami do dołu, a kolejka 
przechodzi na następnego gracza, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.
Gra się do momentu, gdy ze stołu zabrane 
zostaną wszystkie karty. Zwycięzcą zostanie 
ten z graczy, który zebrał najwięcej par.
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KILKA SŁÓW HISTORII
Oddajemy w Wasze ręce grę opartą na historii gminy Zbuczyn. Są to podstawowe fakty 
z dziejów różnych wsi z terenu gminy. Nie wyczerpaliśmy całego bogactwa ciekawostek, 
wspaniałych i pokrzepiających osobistych historii mieszkańców i dorobku wspólnoty. Dlatego 
też liczymy, że gra będzie iskrą, która zapali Was do poszukiwań regionalnych informacji 
zarówno współczesnych jak i tych z dawnych dziejów. Na kartach staraliśmy się przedstawić 
jak najwięcej różnych miejscowości z terenu gminy nie ograniczając się jedynie do tej w której 
siedzibę ma urząd gminny.

Zgodnie z jedną z legend nazwa Zbuczyn pochodzi od słowa zbójcy. Na terenach gdzie obecnie 
znajduje się Zbuczyn, rósł niegdyś gęsty las, w którym kryło się wielu zbójów napadających na 
podróżnych. Stąd miała wypłynąć nazwa Zbójczyn, którą z czasem uproszczono na Zbuczyn. 
Według innych badaczy lokalnej historii nazwa związana jest z istnieniem bardzo rozległych 
lasów, porośniętych bukami, czyli buczyn.

Pierwsza historyczna wzmianka o Zbuczynie występuje w 1418 r. w dokumencie wystawionym 
w Lublinie przez biskupa krakowskiego Wojciecha Jastrzębca. W dokumencie znajdujemy zapis 
o powtórnej erekcji tej parafii. Wniosek jest prosty. Skoro to powtórne ustanowienie parafii, 
historia Zbuczyna zaczęła się znacznie wcześniej. Fundatorem pierwszego kościoła pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa Krakowskiego został Władysław Jagiełło, natomiast 
funkcję plebana w Zbuczynie sprawował Rosław. 
Obecny murowany kościół zaczęto budować w 1880 r. Nowo wybudowany kościół w stylu 
neobarokowo‐toskańskim konsekrował w 1906 r. biskup Franciszek Jaczewski. Autorem 
obrazów w kościele jest Józef Buchbinder ‐ młody malarz pochodzenia żydowskiego 
z Mordów, który odbył studia we Włoszech. 

Już w czasach panowania Władysława Jagiełły Zbuczyn stanowił ważny ośrodek 
komunikacyjny, przez który biegła w 1430 r. jedna z dróg na trasie północ‐południe. Z uwagi, że 
Zbuczyn był położony w bardzo dobrym miejscu, za sprawą dzierżawcy J. Zalewskiego 
w 1658 r. uzyskał od króla Jana Kazimierza przywilej ustanawiający targi niedzielne. Targi co 
tydzień przyciągały z okolicznych miejscowości gospodarzy i rzemieślników. 
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Istnieje niepewność co do miejskich tradycji Zbuczyna. Wielu jest przekonanych, że Zbuczyn 
posiadał niegdyś prawa miejskie. Jednak nie zachował się żaden dokument, w którym byłby 
zapisany ów fakt. Mamy jedynie dostęp do dekretu wydanego przez króla Augusta III Sasa, 
który 11 października 1750 r. ustanowił Zbuczyn wsią.

Głównym zajęciem mieszkańców była praca na roli, handel i rzemiosło. Jednak kilku 
mieszkańców szczególnie zasłużyło się dla rozwoju nauki. Na przykład w spisie studentów 
Akademii Krakowskiej widnieje nazwisko żaka Grzegorza syna Wawrzyńca ze Zbuczyna, który 
został zapisany w poczet studentów tej uczelni w 1500 r. W późniejszych latach Kazimierz 
Chromiński ze wsi Chromna położył duże zasługi w propagowaniu polskiego piśmiennictwa 
epoki Oświecenia. Po ukończeniu szkoły w Warszawie, podjął pracę w Bibliotece Załuskich nad 
Słownikiem pisarzy polskich. Przed śmiercią Chromiński cały swój majątek zapisał 
w testamencie na cele dobroczynne, a księgozbiór liczący około 3 000 tomów przekazał 
Bibliotece Publicznej w Warszawie.

Tereny Zbuczyna i okolicznych wsi w XIV w. stanowiły pogranicze i z tego powodu należały 
do szczególnie niebezpiecznych, często najeżdżanych przez plemiona Prusów, Jadźwingów, 
potem Litwinów, Tatarów i Rusinów. Najazdy obcych sprawiły, że teren był słabo zaludniony. 

W późniejszych wiekach mieszkańcy Zbuczyna niejednokrotnie wykazali się męstwem 
i czynnie uczestniczyli w wielu narodowych zrywach niepodległościowych. W XVIII w. 
w insurekcji kościuszkowskiej Zbuczyn stanowił ważne ogniowo w obronie Warszawy 
i Podlasia przed armią rosyjską. Aktywną działalność niepodległościową mieszkańcy Zbuczyna 
zapisali w trakcie Powstania Styczniowego 1863 r., po upadku którego wielu powstańców 
zapłaciło wysoką cenę – zsyłkę na Syberię. Podczas II wojny światowej w nocy z 28 na 29 lutego 
1944 roku na terenie gminy Zbuczyn w okolicach wsi Borki‐Kosy 110 żołnierzy AK Obwodu 
Siedlce brało udział w akcji wysadzenia niemieckiego pociągu.
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Gmina Zbuczyn to wiele miejscowości, z których każda ma ciekawą historię. Warto wspomnieć 
chociażby o Krzesku, który stał się sławny na całą Polskę, kiedy kręcono tutaj film „Wrota 
Europy” o wojnie polsko‐bolszewickiej 1920 roku. Dzięki filmowi wszyscy mogli obejrzeć dwór 
w Krzesku, którym włada przedstawiciel rodziny Ścibor–Marchockich, dawnych właścicieli 
majątku. Wybudowany na początku XIX wieku dwór w Krzesku jest jednym z najciekawszych 
zabytków na terenie gminy Zbuczyn. Znajduje się też tutaj zabytek wielokrotnie starszy. Są to 
pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu z Krzeska – Królowej Niwy. Najdawniejszymi 
śladami, pochodzącymi sprzed półtora tysiąca lat są groby i kurhany będące miejscem 
pochówku. Nazwa miejscowości pojawiła się w źródłach pisanych na przełomie XV i XVI w., 
pisana jako "Vola Krzeszka dicta Krolyova Nyva", "Krolova Nyva" oraz "Crzesko Crolowa Nyva".

Kolejną gminną ciekawostką jest lapidarium geologiczne w Wólce Kamiennej. Wieś słynie 
z głazów narzutowych, przyniesionych tu ze Skandynawii przez lodowiec około 140 tysięcy lat 
temu. Szczególnie cenny jest ważący przeszło 100 ton ‐ granit z rodzaju rapakiwi. We wsi 
powołano Stowarzyszenie Rapakiwi. Jego członkowie szukali w całej okolicy interesujących 
głazów, które następnie były przewożone na plac przy świetlicy wiejskiej. W ten sposób 
powstało lapidarium. Można w nim podziwiać ponad 30 kamieni. Największy w kolekcji jest 
‐ ważący 12 ton ‐ okaz granitu vemhaa.

Wiele tych faktów znalazło się na kartach gry. Jednak nie wszystko udało się tu zamieścić, 
szczególnie jeśli dotyczyło to mniejszych miejscowości czy mniej znanych historii rodzinnych. 
Z pewnością otwiera to drogę do poszukiwań i poznawania lokalnej małej ojczyzny.
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