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1. PLANSZA - 1 szt. (4 elementy)
2. PLANSZETKI - 2 szt. (po 2 elementy)
3. KAFLE - 56 szt. w tym:
     12 kafli zabytków
     44 kafle terenu
4. KOŚCI - 18 szt. w tym:
      6 kolorów po 3 szt.
5. WOREK NA KOŚCI - 1 szt.
6. KAFLE Z PUNKTACJĄ - 4 szt.

KOMPONENTY GRY:



WSTĘP
Zaprojektuj swoją posiadłość. Las, rzeki, pola, a może łąki? Pamiętaj, że warto zadbać o zabytki, gdyż znacznie 
zwiększą wartość twoich włości. Sprawdź się w planowaniu, ale wiedz, że wiele zależy od losu. Zapraszamy do gry, 
w której zobaczysz jak ważne jest, by - niczym dobry gospodarz - zadbać o budynki oraz powiększać swój teren.
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Planszę połóżcie na środku stołu tak, aby każdy z graczy miał 
do niej swobodny dostęp. Pamiętajcie jednak, by każdy z was
miał wystarczająco miejsca na tworzenie swojej mapy.

Planszetki umieśćcie odpowiednio przy dwóch bokach planszy tak,
by stworzyły swoisty układ współrzędnych. Każda z narysowanych 
na planszetce kolorowych kości będzie wskazywała konkretną kolumnę,
a każda z szarych kości wskazuje wynik i konkretny rząd.

Teraz potasujcie pozostałe kafle, 
ułóżcie w jeden stos
(zakryte – rewersami do góry), 
który umieśćcie w pobliżu planszy. 
Będzie to stos dobierania.

Wśród kafli odnajdźcie tyle dowolnych kafli z zabytkami, ilu jest graczy. Każdy bierze jeden kafel 
i kładzie przed sobą awersem do góry. Zapoczątkuje on tworzone przez was w trakcie gry mapy.
Uwaga. Nie mogą to być kafle terenu.
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Jesteście gotowi do gry!

CEL GRY
W trakcie gry trwającej osiem rund, każdy z was będzie 
tworzył swoją mapę obszarów. Kości wskażą, które 
kafle są dla was dostępne. Waszym zadaniem będzie 
stworzenie mapy, która da wam jak najwięcej punktów. 
Na koniec gry mapa każdego z was będzie składała się 
z łącznie dziewięciu kafli, ale każda będzie inna! Im 
większy obszar danego terenu, tym więcej punktów 
wam przyniesie. Kafle z zabytkami podwoją zaś punkty 
danego obszaru. Ten z was lub ta z was kto stworzy 
najlepszą mapę przynoszącą najwięcej punktów, 
zwycięży!

PRZEBIEG GRY
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz, który zostaje pierw-
szym graczem. Pierwszy gracz jest „przechodni” 
- w drugiej rundzie będzie nim gracz siedzący po lewej 
stronie najmłodszego gracza i tak dalej, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. 
Jak już wspomniano, gra trwa 8 rund, z których każda 
podzielona jest na poniższe etapy:

1. Losowanie kości.
2. Wybór kafli.
3. Dołączenie ich do map.

1. Losowanie kości.
Na początku każdej rundy na planszy leży 18 kafli oraz 
jedna kość (wylosowana przed pierwszą rundą lub ta, 
która pozostała po poprzedniej rundzie). Pierwszy gracz 
losuje z worka (bez podglądania!) tyle kości ilu jest 
graczy i umieszcza je na planszy. Kolor każdej kości 
wskazuje na kolumnę, a liczba wyrzuconych oczek – rząd, 
na których ma być umieszczona. (Rys. 2)
A zatem, po rozłożeniu kości, na planszy będą trzy kości w grze 
dwuosobowej, cztery – w trzyosobowej oraz pięć w czteroosobo-
wej.

Kości wskazują, które kafle mogą być wybrane 
w danej rundzie przez graczy.
Uwaga. Może się zdarzyć, że dwie lub więcej kości będzie leżało 
na tym samym kaflu, a nawet na tej samej połówce kafla! Sprawi 
to, że gracze będą mieli wtedy mniejszy wybór i utrudni realizację 
ich planów.
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Weźcie 18 górnych kafli i ułóżcie je na planszy awersem do góry
(tak, by gracze widzieli jakie kafle są dostępne). Nie ma znaczenia
czy będą to kafle terenu, czy zabytku. Nie ma również znaczenia, 
czy będziecie układać je pionowo, poziomo, czy dowolnie. Należy 
jedynie trzymać się zasady, że wszystkie pola na planszy muszą być
zajęte, jeden kafel zajmuje dwa sąsiadujące pola i kafle nie mogą
leżeć jeden na drugim. 

5.

6.
Kości wrzućcie do woreczka. Najmłodszy gracz losuje jedną kość 
i rzuca nią. Następnie umieszcza na planszy (na kaflu), na 
odpowiednim polu będącym przecięciem kolumny zgodnej 
z kolorem kości i rzędem zgodnym  z wyrzuconym na niej wynikiem.



Jeżeli w trakcie gry skończą się kości w woreczku, 
wylosujcie tyle ile jest możliwe, a użyte w poprzednich 
rundach kości wrzućcie z powrotem do woreczka 
i dolosujcie brakującą ilość kości.
Uwaga. Kości, która pozostała na planszy oczywiście nie 
wrzucacie do worka (zgodnie z zasadą, że zawsze musi pozostać 
jedna kość na następną rundę).

 

2. Wybór kafla.
Pierwszy gracz bierze z planszy wybrany przez siebie 
kafel. Może jednak dokonać wyboru jedynie spośród 
kafli, na których leży kość. Kość odkłada na bok, 
a w puste miejsce na planszy kładzie wierzchni kafel ze 
stosu dobierania.  

W ten sposób przez cały czas gry plansza zapełniona jest 
kaflami.
Jak wspomniano wcześniej, może się zdarzyć, że na kaflu 
leżą dwie lub więcej kości. W takiej sytuacji gracz usuwa 
tylko jedną kość, kładzie w puste miejsce wylosowany 
kafel, a na nim pozostałą kość (pozostałe kości). 
(Rys. 3a i 3b)
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Rys. 2 Losowanie kości w grze  3-osobowej.

Kość z poprzedniej rundy.

Rys.3a
Sytuacja na początku tury gracza (dostępne kafle).

Rys.3b
Sytuacja po turze gracza (kafel terenu dołączony do mapy
gracza i dolosowany nowy kafel).

1.

1. Kości wylosowane.2.

2.



PRZEBIEG GRY
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz, który zostaje pierw-
szym graczem. Pierwszy gracz jest „przechodni” 
- w drugiej rundzie będzie nim gracz siedzący po lewej 
stronie najmłodszego gracza i tak dalej, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. 
Jak już wspomniano, gra trwa 8 rund, z których każda 
podzielona jest na poniższe etapy:

1. Losowanie kości.
2. Wybór kafli.
3. Dołączenie ich do map.

1. Losowanie kości.
Na początku każdej rundy na planszy leży 18 kafli oraz 
jedna kość (wylosowana przed pierwszą rundą lub ta, 
która pozostała po poprzedniej rundzie). Pierwszy gracz 
losuje z worka (bez podglądania!) tyle kości ilu jest 
graczy i umieszcza je na planszy. Kolor każdej kości 
wskazuje na kolumnę, a liczba wyrzuconych oczek – rząd, 
na których ma być umieszczona. (Rys. 2)
A zatem, po rozłożeniu kości, na planszy będą trzy kości w grze 
dwuosobowej, cztery – w trzyosobowej oraz pięć w czteroosobo-
wej.

Kości wskazują, które kafle mogą być wybrane 
w danej rundzie przez graczy.
Uwaga. Może się zdarzyć, że dwie lub więcej kości będzie leżało 
na tym samym kaflu, a nawet na tej samej połówce kafla! Sprawi 
to, że gracze będą mieli wtedy mniejszy wybór i utrudni realizację 
ich planów.

                                                  

Kiedy pierwszy gracz wykona swoją turę, kolejny gracz 
(siedzący po jego lewej stronie) wykonuje swoją turę – 
tj. etap 2 i 3 (wybór kafla i dołożenie go do swojej mapy, 
nie losuje kości!). Po nim kolejny gracz, zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.
Jak widzicie, kolejni gracze mają coraz bardziej ograni-
czony wybór. Kiedy wszyscy gracze wykonają swoje tury, 
następuje koniec rundy.

Upewnijcie się, że na koniec rundy cała plansza 
zapełniona jest kaflami (leży na niej 18 kafli) i pozo-
stała na niej jedna kość!

3. Dołączenie kafelka do mapy.
Jak pamiętacie, grę rozpoczynacie z jednym kaflem 
(kafel zabytku). Z czasem wasze mapy będą się rozra-
stać. Wybrany kafel gracz dokłada do swojej mapy 
zgodnie z poniższymi zasadami:
- kafel musi przylegać przynajmniej do jednego z położo-
nych wcześniej kafli (nie wystarczy, by stykały się jedynie 
rogami), od was natomiast zależy, czy położycie go 
pionowo, czy poziomo
- przynajmniej jeden teren na dokładanym kaflu musi się 
zgadzać z terenem na kaflu, do którego jest przykładany 
(tj. woda do wody, łąka do łąki itd) 
Uwaga. Wystarczy, że zgadzać się będzie tylko jeden teren, 
druga część kafla może wtedy  przylegać do innego, niepasują-
cego terenu. Pamiętajcie jednak, że im większe jednolite 
obszary stworzycie, tym więcej otrzymacie punktów na koniec 
gry!

- kafel zabytku jest „jokerem”, tzn, że każdy kafel terenu 
może być dołożony do kafla zabytku i na odwrót: każdy 
wybrany kafel zabytku może być dołożony do dowolne-
go kafla terenu
- możecie pozostawiać przerwy między kaflami, byle 
wasza mapa stanowiła jedną całość
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Przykłady poprawnych (      ) i niepoprawnych (       ) sposobów 
dołożenia kafli.



KONIEC GRY
Gra kończy się po ośmiu rundach, a zatem na koniec gry 
każdy z was stworzy mapę złożoną z dziewięciu 
kafli (8 dobranych + 1 początkowy kafel zabytku). 
Wtedy możecie przystąpić do podliczania punktów 
zgodnie z poniższymi zasadami. 
Aby ułatwić sobie zadanie, odwróćcie planszetki na drugą 
stronę, gdzie znajdziecie tor punktacji, do zaznaczania zdoby-
tych punktów posłużcie się kostkami (niech każdy z was weźmie 
kostkę w wybranym przez siebie kolorze).

- Otrzymujecie punkty za każdy obszar jednego 
rodzaju połączony ze sobą. Wielkość obszaru to liczba 
pól, które zajmuje (pole to po prostu połówka kafla).
- Punkty przyniosą wam jedynie obszary złożone 
co najmniej z dwóch pól (nieważne czy pochodzą one 
z jednego kafla, czy z dwóch różnych, przylegających do 
siebie). 
- Może się oczywiście zdarzyć, że macie 2 obszary tego 
samego rodzaju (np. dwa obszary wodne), ale zostały 
rozdzielone. Każdy z nich punktuje wtedy oddzielnie.
- Aby ustalić ile punktów wart jest dany obszar, liczycie 
ilość jego pól, dzielicie przez 2 (zaokrąglając w dół), 
a wynik mnożycie przez siebie.
Przykład: macie obszar wodny złożony z pięciu pól; 5:2=2,5 (po 
zaokrągleniu: 2), 2x2=4. Czyli obszar ten da wam 4pkt.

- Zabytek nie jest obszarem – podwaja liczbę punktów 
wybranego przez was obszaru, do którego przylega.
Uwaga. Podwaja liczbę tylko jednego obszaru, bez względu na 
to do ilu różnych obszarów przylega. Analogicznie punkty 
jednego obszaru mogą być podwojone przez tylko jeden 
zabytek, bez względu na to ile kafli z zabytkami przylega do 
danego obszaru.
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Rys.6a
Przykładowa punktacja. Iga zdobywa łącznie 12 pkt.

Rys.6b
Przykładowa punktacja. Ksawery zdobywa łącznie 11 pkt.

Jeśli dojdzie do remisu, gratulujemy - podzielcie się
zwycięstwem!

2 pkt.

8 pkt.
1 pkt

0 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

0 pkt.

8 pkt. 1 pkt

1 pkt

2 pkt.

0 pkt.

0 pkt.



Dwór w Krzesku - Majątku.  
Klasycystyczny dwór, stylizowa-
ny na tzw. willę włoską, 
murowany z cegły, zbudowany 
w XIX w. dla Marchockich.

Być może brzmi to nieco skomplikowanie, ale jeśli 
uda wam się stworzyć naprawdę duże jednolite 
obszary zdobędziecie pokaźną liczbę punktów. A dla 
ułatwienia obok zamieszczamy tabelkę ułatwiającą 
podliczanie punktów. 
Jak się zapewne zorientowaliście, warto, aby wasze 
obszary złożone były z parzystej liczby pól!
Pamiętajcie, że jeden zabytek podwaja punkty tylko 
jednego z przyległych do siebie obszarów!
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liczba pól

punkty
za obszar

punkty za obszar
sąsiadujący 
z zabytkiem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 1 4 4 9 9 16 16 25

0 2 2 8 8 18 18 32 32 50

W okolicy Siedlec jest wiele urokliwych miejscowości. Lasy, rzeki, łąki i oddalone od głównych tras, ciche wsie, z wciąż 
obecną drewnianą zabudową, zachęcają do wycieczek po okolicy. Znajdziecie tu wiele ciekawych zabytków, a osobi-
ste historie osób z nimi związanych z pewnością mogłyby być opowiadane przez wiele długich wieczorów. Na 
kafelkach zamieściliśmy 12 naszym zdaniem najciekawszych zabytków. Wybór był niezwykle trudny, gdyż praktycznie 
w każdej miejscowości spotkać można wiele ciekawych obiektów. Często są to kościoły, które usytuowane w centrum 
wsi górują nad okolicznymi budynkami. Jest wiele ładnych wiejskich domów pamiętających dawne czasy, są drewnia-
ne wiatraki, kapliczki i alejki wysadzone starymi drzewami. Nie można w tym momencie nie wspomnieć o dworach. 
Dawniej tętniące życiem siedziby lokalnych elit częstokroć, wskutek politycznie kierowanej niechęci, popadły w ruinę. 
Dzięki ogromnej pracy zaangażowanych mieszkańców znów są pełne blasku. Nie byliśmy w stanie ująć całego bogac-
twa „małej ojczyzny” jaką jest obszar powiatu siedleckiego. Dlatego też liczymy, że gra będzie iskrą, która zapali was 
do dalszych poszukiwań.

Wiatrak koźlak.  
Najstarszy i najpopularniejszy 
typ wiatraka występujący na 
ziemiach polskich. W powiecie 
siedleckim jest ich kilka.

Pałac w Korczewie.  
Wybudowany w XVIII w. 
Obecnie, po wojennej 
dewastacji, jest odrestaurowany 
oraz udostępniony do 
zwiedzania.

3. 4.

1. 2.Brama pałacowa w Mordach.  
Barokowa brama w formie wieży 
z arkadowym przejazdem 
zbudowana w XVIII w. Prowadzi 
do zabytkowego pałacu 
otoczonego parkiem.



W okolicy - gra planszowa:
Wydawca: stowarzyszenie tutajteraz - www.tutajteraz.org
stowarzyszenie.tutajteraz@gmail.com
Autorzy: Agnieszka Janiszewska, Rafał Boruta
Projekt gra�czny: Bez szablonu Renata Orzeszek
Wykonawca: Z. P. Aleksander

Nasze poprzednie gry planszowe:

Miasteczko. 
Siedlce w XX-leciu międzywojennym.

VI wieków historii 
Zbuczyn 1418-2018.

Kościół Nawrócenia św. Pawła 
Apostoła w Skórcu.  
Kościół w stylu barokowo-klasycy-
stycznym. Zbudowany w XVIII w.
Ufundowany przez kasztelana 
Krzysztofa Cieszkowskiego.

Dom Pracy Twórczej "Reymon-
tówka" w Chlewiskach. 
Dworek wybudowany w XIX w. 
W 1926 r. kupiła go wdowa 
po nobliście Władysławie 
Reymoncie. 

Pałac w Stoku Lackim.  
Pałac wzniesiony w XIX w. w stylu 
neorenesansowym, wybudowa-
ny na piwnicach pozostałych 
po istniejącym poprzednio w tym 
miejscu drewnianym dworze.

7. 8.

5. 6.Kościół Św. Trójcy w Żeliszewie 
Podkościelnym. 
Drewniany kościół zbudowany 
w XVIII w., przebudowany
po zniszczeniach w XIX w. 
Cenny zabytek sztuki sakralnej. 

Dwór – Muzeum Ziemiaństwa 
w Dąbrowie. 
Klasycystyczny murowany dwór 
i o�cyna z połowy XIX wieku. 
Otacza je zabytkowy park 
ze stawem i stuletni sad.

Pałac w Seroczynie. 
Neorenesansowy pałac z XIX 
wieku. W latach 70. na jego 
terenie kręcono fragmenty �lmu 
„Noce i dnie” na podstawie 
powieści Marii Dąbrowskiej.

Kościół św. Bartłomieja 
Apostoła w Paprotni.  
Najstarsza wzmianka o kościele 
w tym miejscu pochodzi 
z XV-wiecznych dokumentów. 
Obecny powstał w XVIII w.

11. 12.

9. 10.Pomnik bitwy pod Iganiami. 
Upamiętnia zwycięską bitwę 
pod Iganiami z 10 kwietnia 1831 r. 
Postawiony został ze składek 
mieszkańców. Odsłonięty 
w stulecie bitwy.


