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Każdy z graczy rozpoczyna grę posiadając: 7 kart, kartę
postaci oraz dwóch pomocników w wybranym przez siebie
kolorze.
Zaczyna gracz, który najdłużej mieszka(ł) w Siedlcach. W przypadku braku takiej
osoby-decyduje rzut kością. Gracz ten otrzymuje znacznik pierwszego gracza.
Każdy z graczy rozpoczyna grę z siedmioma kartami i dwoma pionkami
pomocników w wybranym przez siebie kolorze oraz wybraną kartą postaci.
PRZEBIEG GRY
Gra składa się z ośmiu rund. Symbolizują one upływ czasu od przejęcia przez
Polaków władzy w 1918 r., aż do wkroczenia w 1939 r. Armii Czerwonej
i następnie - rozpoczęcia okupacji niemieckiej, po której Siedlce przestały być
tyglem narodowości, kultur i religii. Każda runda skład się z czterech faz:

2

I FAZA WYDARZEŃ

III FAZA AKCJI

II FAZA PLANOWANIA

IV FAZA PODSUMOWANIA
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Rozłóż planszę - symboliczną mapę Siedlec.
Odłóż karty osiągnięć do pudełka - w wariancie podstawowym gry nie będą
używane.
Oddziel karty wydarzeń od pozostałych kart i wylosuj 7 kart i połóż je obok
planszy rewersem do góry (pozostałe karty wydarzeń odłóż do pudełka, nie będą
potrzebne).
Pozostałe karty potasuj i rozdaj tak, by każdy z graczy otrzymał 7 kart.
Resztę połóż obok planszy rewersem do góry. Zostaw miejsce na stos kart
odrzuconych (będą tam traﬁać karty awersami do góry).
Obok planszy umieść również znaczniki klientów (tzw. wspólna pula) oraz pionek
rajcy - będą użyte w dalszej części gry.
Znacznik rund połóż na polu nr 1.
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Każdy z graczy wciela się w jednego z siedlczan. Jego zadaniem jest tak
pokierować poczynaniami swego bohatera, by zasłużyć na tytuł najbardziej
szanowanego obywatela Siedlec. A uczynić to może poprzez tworzenie
p r z e d s i ę b i o r s t w , w s p i e r a n i e s z ko l n i c t w a , o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y c h
i charytatywnych oraz związków wyznaniowych. Działania te przekuwane są na
punkty, a zdobywca największej ich liczby... zwycięża.

48

świątynie

Wielka wojna zmieniła Europę i Świat. Naturalnie przetoczyła się również przez
nasze miasteczko. Nie sposób było nie czuć strachu, kiedy zbliżał się front.
Ale razem ze strachem, tliła się nadzieja. Kiedy w sierpniu 1915 r. Rosjanie
opuszczali Siedlce, radość nie mogła być pełna, gdyż na miejsce zaborcy przybył
nowy okupant. Dopiero na koniec wojny mogła wybuchnąć z pełną siłą. W dniu
11 listopada 1918 r. rozbrojono załogę niemiecką, a władza została przekazana
jednemu z obywateli miasta, Franciszkowi Godlewskiemu. Nie do wszystkich
docierało co dzieje się na szczytach władzy, ale wszyscy zdawali sobie sprawę,
że rozpoczyna się nowy okres dla Polski. Uwierzyliśmy, że niepodległość oferuje
nam nowe szanse. Wystarczy wziąć je w swoje ręce i zacząć budować swoją
przyszłość...
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PRZYGOTOWANIE GRY DLA DWÓCH GRACZY

I FAZA WYDARZEŃ
Ważne. Tej fazy nie przeprowadza się w pierwszej rundzie.
Kolejne rundy począwszy od drugiej, rozpoczynamy od odkrycia wierzchniej
karty wydarzeń. Każda z kart przedstawia konkretne wydarzenie z historii
Siedlec i określa działania, jakie mają wykonać gracze. Działa ona na wszystkich
graczy. O ile karta nie przewiduje inaczej, wszelkie działania wykonuje jako
pierwszy gracz posiadający znacznik rozpoczynającego rundę i kolejni gracze
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Pamiętaj. Zasady wynikające z karty wydarzeń mają w danej rundzie
pierwszeństwo przed ogólnymi zasadami wynikającymi z instrukcji. Jeżeli w tej
fazie macie do wykonania akcję (np. BIZNES - karta nr 97) i wszyscy gracze mają
tą samą liczbę przedsiębiorstw akcję wykonujecie rozpoczynając
od pierwszego gracza w danej rundzie.

II FAZA PLANOWANIA

III FAZA AKCJI

W tej fazie gracze muszą zaplanować, co chcą osiągnąć w danej rundzie. W tym
celu użyte zostaną pionki pomocników, które gracze będą wysyłać na
poszczególne pola planszy celem ich zajęcia. Zajęcie odpowiednich pól
umożliwi wykonywanie akcji w kolejnej fazie - fazie AKCJI (ich rodzaje zostaną
omówione później). Zaczyna gracz posiadający żeton rozpoczynającego rundę
(pierwszy gracz) - bierze jeden z pionków i ustawia na jednym z pól planszy.
Pozostali gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara ustawiają kolejno po
jednym swoim pionku na dostępnych polach.
Następnie, według tych samych zasad wystawiane są drugie pionki
pomocników. Na jednym polu może stać tylko jeden pionek!

Gracze wykonują swoje akcje w kolejności, zgodnie z ruchem wskazówek
zegara, począwszy od pierwszego gracza. Można wykonać jedynie te akcje,
k t ó r e zost a ły p r z ez g ra c z a „ z a r ez e r wowa n e ” p r z ez p o m o c n i k ó w n a
odpowiednich polach w fazie PLANOWANIA. Gracz rozpoczyna od dowolnie
wybranej akcji – o ich kolejności decyduje gracz (nie ma znaczenia kolejność
wystawiania pomocników na planszy).
Akcję gracz rozpoczyna zdjęciem jednego pomocnika z planszy, a następnie
wykonuje akcję właściwą. W danej kolejce gracz może wykonać tylko jedną
akcję. Następnie swą akcję wykonuje kolejny gracz. Drugiego pomocnika gracz
zdejmuje (i wykonuje drugą akcję), gdy wróci do niego kolejka. Ta faza trwa, aż
wszyscy wyczerpią możliwości akcji, tj. - wszyscy pomocnicy zostaną zdjęci
z planszy.
Dostępne akcje:
1. ROZBUDOWA.
2. POLITYKA.
3. BIZNES.
4. PROJEKTOWANIE.

Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Gdy gra:
2 graczy, można korzystać z pól oznaczonych nr 2,
3 graczy, można korzystać z pól oznaczonych nr 2 i 3,
4 graczy, można korzystać ze wszystkich pól, tzn. oznaczonych nr 2, 3 i 4.
Uwaga. Zawsze jako ostatni na planszę jest wystawiany pionek rajcy
(szczegółowo opisany zostanie w dalszej części instrukcji).

Pamiętaj. Nie musisz wykonać danej akcji, mimo że w fazie PLANOWANIA
zająłeś dane pole akcji. Jeśli rezygnujesz z jej przeprowadzenia, zdejmij
jedynie pomocnika z planszy i poinformuj, że rezygnujesz z jej wykonania.
Kolejka przechodzi wtedy automatycznie na kolejnego gracza.

GRACZ A

GRACZ B

2
4

3

1

1. ROZBUDOWA...CZYLI KARTA NA STÓŁ
Dzięki tej akcji gracz może poprzez wykładanie kolejnych kart rozbudować
swoje lokalne „imperium” - otworzyć nowe punkty handlowe i usługowe (karty
dużych i drobnych przedsiębiorstw), wesprzeć ﬁnansowo konkretne placówki
szkolne (karty szkolnictwa), miejsca użyteczności publicznej, czy lokalne
związki wyznaniowe (karty świątynie). W tym celu gracz wybiera jedną (co do
zasady) kartę z ręki i kładzie ją przed sobą na stole awersem do góry.
Odstępstwem od zasady są karty przedsiębiorstw, których w kolejce można
wyłożyć od 1 do 3. Karty wykładane w dalszych kolejkach układane są obok
siebie. Kolejność ich ułożenia nie ma znaczenia. Wyłożone na stole karty są
jawne dla wszystkich współgraczy.
szkolnictwo

6

1
PRZYKŁADOWA FAZA PLANOWANIA

2

Gimnazjum Państwowe Męskie
im. Bolesława Prusa

6

Gracz A (posiadający znacznik pierwszego gracza) decyduje się postawić swego pierwszego
pomocnika na polu PROJEKTOWANIE (1). Gracz B decyduje się na ROZBUDOWĘ (2). Gracz A również
zajmuje pole ROZBUDOWA (3). Na koniec drugi pomocnik Gracza B traﬁa na pole POLITYKA (4).

Pamiętaj! Na jednym polu może stać tylko jeden pionek!
Zwróć uwagę, które pola są dostępne ze względu na ilość graczy.

PRZYKŁADOWA AKCJA ROZBUDOWY

3

PRZYKŁADOWA KARTA I JEJ OPIS
IKONA PRZEDSTAWIAJĄCA
CECHY DANEJ KARTY

PUNKTY NA
KONIEC GRY
TYP KARTY

NAZWA I OPIS
NUMER KOLEJNY KARTY

TYPY KART I ICH CECHY:
KARTY PRZEDSIĘBIORSTW: DROBNYCH I DUŻYCH

drobne przedsiębiorstwa

gracz może (wyjątek od reguły!) wyłożyć do
trzech kart (dowolnie je łącząc) w jednej

59

46

(gracz zdejmuje odpowiednią

liczbę znaczników klientów z kart przedsiębiorstw

jednocześnie na nich po jednym kliencie

i odkłada je do wspólnej puli). Dodatkowo, na koniec

max

Elektrownia Miejska

Artycha

koszt

czterech klientów 4

kolejce. Wykładając je gracz umieszcza
.

Maksymalna ilość klientów na tych kartach
Pracownia krawiecka

świątynie - kosztem wyłożenia tej karty jest utrata

8

koszt

4

świątynie

2(4)

max

5

duże przedsiębiorstwa

1(2)

max

3

KARTY ŚWIĄTYŃ

3 3

max

lub 5 5

każdej rundy (w fazie PODSUMOWANIA) gracz traci

Kościół pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP

. Uwaga! Znaczniki klientów

po jednym kliencie za każdą wyłożoną kartę świątyń
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Każda wyłożona wcześniej karta świątyń pozwala mu -

przedsiębiorstw.

raz na rundę - przerzucić kość,

każda wyłożona karta tego typu, generuje
na koniec rundy jednego klienta
(w fazie PODSUMOWANIA - na koniec rundy
gracz bierze znacznik klienta

by zmienić jej wynik.

Dotyczy to zarówno sytuacji, kiedy gracz rzucał kośćmi, jak również kiedy

KARTY KULTURY I SPOŁECZEŃSTWA

przeciwnik rzucał „przeciwko niemu”. By nie zapomnieć, że karta świątyni została
wykorzystana, gracz odwraca ją rewersem do góry. Po przekręceniu jej w fazie
PODSUMOWANIA z powrotem awersem do góry, może ją ponownie wykorzystać.

ze wspólnej

Karta świątyni jest to jedyna karta, której gracz - o ile wyłoży ją w akcji
ROZBUDOWY - nie może stracić. Jeżeli w fazie PODSUMOWANIA gracz nie
może opłacić utrzymania karty świątyni (nie posiada znacznika klienta,
którego mógłby odrzucić), kartę należy pozostawić zakrytą rewersem do
góry. W przyszłej rundzie gracz nie będzie mógł skorzystać ze zdolności
karty. Jeżeli taka sytuacja nastąpi po ostatniej (ósmej) rundzie karta nie
przyniesie punktów.

puli i kładzie na wybranej przez siebie karcie
przedsiębiorstwa).

KARTY SZKOLNICTWA

6

Ilość punktów jaką dostaniesz za wyłożone przez siebie karty zostanie bliżej
wyjaśniona w dalszej części instrukcji - p. koniec gry i punktacja. Numer
kolejny karty ma jedynie znaczenie porządkowe i nie ma wpływu na
przebieg gry. Nazwa i opis kart nie mają również wpływu na rozgrywkę.

4

KARTY POSTACI / SKRÓCONA INSTRUKCJA

ZDOLNOŚĆ SPECJALNA

wydarzenia

Pełen skarbiec

99

2(4)

1(2)
twa

max

5

drobne

świątynie

przedsiębiors

max

3

21

fotograf i działacz społeczny

ZDOLNOŚĆ SPECJALNA
DANEJ POSTACI
(OPCJA UŻYWANA W WARIANCIE
ZAAWANSOWANYM)

1(2)

max

8

koszt

4

3

Tapicer i dekorator

Kościół Paraﬁalny pw.
św. Stanisława B.M.

Marchbein

29
21

2(4)

ne
Fabryka noży rów
fotograﬁcz
Boguckiego
Przybory
foto-amato
Kazimierza
Fabryka Kaﬂi 66
um dla
48
Urmachera
i Laboratorj
B-ci Michalików
Samuela

Kościół Paraﬁalny pw.
św. Stanisława B.M.

ZNACZENIE IKON
UŻYWANYCH NA KARTACH

duże przedsiębiorstwa

max

5

8

koszt

4

R

duże przedsiębiorstwa

Adolf (Gancwol) Ganiewski
(1870-1942)

drobne przedsiębiorstwa

Gimnazjum Państwowe Męskie
im. Bolesława Prusa

posiadając przynajmniej jedną kartę
szkolnictwa, przy dobieraniu kart (patrz akcja
PROJEKTOWANIE), gracz może skorzystać
zarówno ze stosu kart dobierania (dobierając
kolejne karty od góry), jak i dobrać dowolne
karty ze wszystkich kart ze stosu kart
odrzuconych w dowolnej konﬁguracji. Czyli
gracz dobiera dowolne pięć kart, np. dwie
karty ze zwykłej talii i trzy wierzchnie karty
z talii kart odrzuconych.

świątynie

szkolnictwo

6

.

umieszczamy wyłącznie na kartach

67

Taka „licytacja” może trwać, aż jedna ze stron „spasuje”. Bez względu na wynik,
odrzuceni klienci nie wracają do graczy.

2. POLITYKA...CZYLI WALKA O RAJCĘ
Akcja POLITYKI pozwala graczowi wykonującemu akcję na utrudnianie
przeciwnikom przejęcia kontroli nad pionkiem rajcy. Przebiega ona dwufazowo:
wyłożenie kart wpływu oraz zaatakowanie przeciwnika.
I WYŁOŻENIE KART
Gracz wykłada z ręki od 1 do 3 kart organizacji i kładzie je przed sobą na stole.
Wyłożenie kart jest opcjonalne - gracz nie musi tego robić. Jednakże, nie mając
wyłożonych przed sobą kart organizacji, gracz nie może przeprowadzić ataku
(faza II).

Przykład:
Gracz wykonujący akcję (Gracz A - atakujący) - wyrzucił 6 oczek. Gracz
atakowany (Gracz B) odrzuca sześciu klientów, dzięki czemu udało mu się
ograniczyć wynik do trzech oczek (6-3=3). Gracz A odrzuca dwóch klientów, co
daje cztery oczka (3+1=4). Gracz B decyduje się na odrzucenie jeszcze dwóch
klientów (4-1=3). Gracz A „odpuszcza”. Ostateczny wynik wynosi 3 oczka. W tej
sytuacji gracz B odrzuca wybraną przez siebie kartę organizacji.

SIŁA WPŁYWU

25

organizacje

KARTA ORGANIZACJI I JEJ OPIS
TYP KARTY

25 15 5

Pamiętajcie, że możecie modyﬁkować wynik rzutu kostką dzięki swym kartom świątyń
oraz odrzucając klientów. Inicjatywa należy do atakowanego. Później decyzje
podejmujecie naprzemiennie. Oczywiście możecie mieszać możliwości: zacząć od
odrzucenia klientów, potem spróbować przerzucić kość dzięki karcie świątyń,
by ponownie „rzucić do akcji” klientów. Gracz atakujący może modyﬁkować wynik rzutu
kością również w przypadku, gdy atakowany nie chce lub nie może skorzystać
z opisywanych wyżej możliwości. Spasowanie nie uniemożliwia powrotu do licytacji.
Koniec licytacji nastąpi , gdy obaj gracze spasują.

Okręgowa Rada Związków

NUMER KOLEJNY KARTY

25

15

5

organizacje

25

organizacje

II ATAK
Faza ataku jest fazą obligatoryjną - gracz musi ją wykonać, jeśli ma taką
możliwość (tzn. wtedy, gdy którykolwiek z przeciwników ma wyłożone przed
sobą jakiekolwiek karty organizacji). W tym celu gracz wykonujący akcję
wskazuje jednego gracza, przeciwko któremu będzie wykonywał akcję
i następnie rzuca czerwoną kością. Po sprawdzeniu wyniku rzutu kością
wykonuje jedną z czynności:
6 oczek – gracz wykonujący akcję (atakujący) zabiera wskazanemu graczowi
jedną z kart organizacji i kładzie ją przed sobą,
4-5 oczek – gracz wykonujący akcję (atakujący) zabiera wskazanemu graczowi
jedną (wybraną przez siebie) z kart organizacji i odkłada ją na stos kart
odrzuconych.
2-3 oczka – gracz przeciwko, któremu wykonywana jest akcja odrzuca jedną
(wybraną przez siebie) kartę organizacji i odkłada ją na stos kart odrzuconych.
1 oczko – gracz wykonujący akcję (atakujący) odkłada (wybraną przez siebie)
kartę organizacji na stos kart odrzuconych.

organizacje

73

cje

Zawodowych w Siedlcach

orga niza

NAZWA

ów
a Związk
wa Rad
ach
Okręgo
w Siedlc
73
wych
Zawodo

2

Okręgowe Towarzystwo

Okręgowa Rada Związków

Towarzystwo ”Światło”

Rzemieślnicze

Zawodowych w Siedlcach

83

75

73

1
3
4

Wynik rzutu kością może zostać zmieniony zarówno przez atakowanego, jak
i atakującego poprzez:

5 MODYFIKACJA WYNIKU
RZUTU KOŚCIĄ
(MOŻLIWOŚĆ)

a) przerzucenie rzutu, jeżeli posiada wyłożoną awersem do góry kartę świątyni
(patrz karty świątyń). Rzuty wykonuje się naprzemiennie w takiej ilości, na jaką
pozwalają posiadane karty świątyń.

6 SPRAWDZENIE EFEKTU
I JEGO REALIZACJA
SCHEMAT AKCJI POLITYKI

b) zmodyﬁkowanie wyniku poprzez odrzucenie do wspólnej puli swych
klientów (2 klientów = wynik rzutu +/– 1) .
W tym przypadku atakowanemu przysługuje możliwość obrony swoich
wpływów poprzez odrzucenie swoich klientów. Odkładając odpowiednią liczbę
klientów do wspólnej puli atakowany może zmodyﬁkować wynik rzutu kostką.
Usunięcie 2 klientów skutkuje obniżeniem wyniku rzutu kostką o 1 punkt,
4 klientów o 2 punkty etc. Jednak graczowi wykonującemu akcję (atakującemu)
przysługuje opcja dalszego ataku. Odrzucając swoich klientów może
podwyższyć wynik rzutu kostką.

Zdjęcie pionka pomocnika (1). Wyłożenie od 1 do 3 kart organizacji (2). Wskazanie przeciwnika,
przeciwko któremu zostanie przeprowadzony atak (3). Rzut kością (4). Obaj gracze mogą teraz
modyﬁkować rzut zgodnie z instrukcją (5) lub od razu wprowadzany jest efekt akcji polityki zgodnie
z wynikiem na kości (6).

5

MOTYW RAJCY
RAJCA

Każda z kart organizacji posiada tzw. współczynnik poparcia (siłę) określający
skalę jej popularności. Gracz, który na koniec rundy osiągnie odpowiednie
wpływy w organizacjach i będzie dysponował ich największą siłą zdobywa pionek
rajcy i bierze go do swoich zasobów. Dzieje się tak w przypadku, gdy suma
wpływów na kartach organizacji wyłożonych przez gracza wynosi odpowiednio:
przy dwóch graczach co najmniej 40,
przy trzech graczach co najmniej 30,
przy czterech graczach co najmniej 20.

ustawić go na specjalnym polu rajcy na planszy. W tym przypadku, gracz
kontrolujący rajcę, automatycznie po pojawieniu się rajcy na planszy, może
zamienić miejscami dwóch pomocników dowolnych graczy (zarówno swojego
jak i przeciwników). W tej akcji można jedynie zamienić miejscami dwóch
pomocników. Gracz nie może przestawić pionka w wolne miejsce i zająć
opuszczone w ten sposób miejsce! Gdy gracz zdecyduje się na tę opcję, rajca
nie będzie już uwzględniany w fazie AKCJI jako dodatkowy pionek pomocnika
(Rys. 2).
GRACZ B

2

GRACZ C

Gracz, w którego posiadaniu jest w danej turze pionek rajcy, może wykorzystać go
w fazie PLANOWANIA w dwojaki sposób:
jako dodatkowy pionek pomocnika
jest wtedy wystawiany na planszy analogicznie do „zwykłych” pomocników (Rys. 1).
W fazie AKCJI tak wystawiony rajca użyty zostaje jako pomocnik - gracz może
użyć w swej dowolnej kolejce (nie musi być wykorzystany jako ostatni). Dzięki
temu gracz ten będzie mógł w fazie AKCJI przeprowadzić trzy akcje zamiast
dwóch.

GRACZ A

1

GRACZ B
DZIAŁANIE RAJCY RYS. 2

Gracz A (czerwony), kontrolujący rajcę, postawił swych pomocników na polach ROZBUDOWY
i POLITYKI. Doszedł jednak do wniosku, że zamiast z ROZBUDOWY wolałby skorzystać z pola
PROJEKTOWANIE, które zostały już zajęte przez graczy B (zielony) i C (żółty). W tej sytuacji stawia
pionek rajcy na polu rajcy (1). Następnie zamienia miejscami swojego pomocnika i pomocnika
jednego ze swych przeciwników (wybiera gracza C). W tym przypadku pionek czerwony traﬁa na
pole PROJEKTOWANIE, a pionek żółty na pole ROZBUDOWY (2). W fazie AKCJI gracz czerwony będzie
miał do dyspozycji jedynie dwóch pomocników.

GRACZ A

GRACZ C

DZIAŁANIE RAJCY RYS. 1

Rajca jako zwykły pomocnik. Kiedy każdy z graczy wystawił już obu swych pomocników, Gracz B,
będący w posiadaniu pionka rajcy może go wystawić na jedno z pozostałych wolnych miejsc. W tym
przykładzie może to być jedynie pole biznesu lub pole projektowanie. Oba pola polityka są już zajęte,
podobnie pola rozbudowy (wolne pozostały jedynie pola oznaczone cyfrą 4, czyli dostępne w grze dla
czterech graczy.)

6

Pamiętaj. W fazie PLANOWANIA pionek rajcy wystawiany jest zawsze jako
OSTATNI. Jeśli kontrolujesz rajcę możesz wykorzystać TYLKO jedną z jego
możliwości, tzn. nie możesz wystawić rajcy jako pomocnika, a następnie zamienić
miejscami na planszy dwóch pomocników.

W ostatniej części rundy (faza PODSUMOWANIA) pionek rajcy traﬁa do gracza,
który posiada aktualnie najwyższy współczynnik poparcia. Jeżeli na skutek
wykonywanych akcji żaden z graczy nie osiągnął wystarczającego poparcia
pionek rajcy jest odkładany. Powróci do gry, gdy suma współczynnika poparcia
na wyłożonych kartach któregoś z graczy ponownie osiągnie wymaganą
wysokość.

3. BIZNES...CZYLI WOJNA O KLIENTA
Wyłożone karty przedsiębiorstw wymagają znaczników klientów. Jak już
wspomniano, wykładając te karty gracz kładzie na każdej z nich po jednym
znaczniku klienta. W trakcie gry każdy z graczy może podjąć próbę zmiany ich
liczby w akcji BIZNESU. W tym celu gracz zdejmuje swego pomocnika z pola
BIZNES, a następnie bierze do ręki kości: dwie czerwone i tyle jasnych kości ilu
jest współgraczy i rzuca nimi.
W pierwszej kolejności rozpatruje się czerwone kości, które modyﬁkują liczbę
klientów gracza wykonującego akcję. Sumę oczek wyrzuconych na kościach
dzielimy przez 2 i wynik wskazuje graczowi jaką liczbę klientów ze wspólnej puli
udało mu się zdobyć (bierze pod uwagę jedynie pełną liczbę, części ułamkowe
zostają odrzucone). Następnie gracz rozmieszcza je dowolnie na swych
wyłożonych kartach przedsiębiorstw.
Przykład. Gracz A wyrzucił na jednej kości 2 oczka, na drugiej 5. 5+2=7. 7/2=3,5. Gracz A zdobywa
3 klientów. Bierze ich ze wspólnej puli i rozkłada je na swych kartach przedsiębiorstw według
uznania.
1(2)

max

W akcji BIZNES rzucasz tyloma jasnymi kośćmi, ilu masz przeciwników. Nawet jeśli
jeden z nich nie ma kart przedsiębiorstw – będziesz mieć większą możliwość
wyboru. Rzucić musisz nawet jeśli żaden z twoich przeciwników nie ma kart
przedsiębiorstw (przy pechowym rzucie sam możesz stracić znaczniki klientów).

PROJEKTOWANIE… CZYLI PRZYGOTOWANIE DO ROZWOJU
Akcja PROJEKTOWANIA oznacza po prostu dobranie kart. W swojej turze gracz:
zdejmuje z pola PROJEKTOWANIE swojego pomocnika,
dobiera ze stosu kart dobierania pięć kart,
ze wszystkich swoich kart (zarówno dotychczas posiadanych, jak i dobranych)
odrzuca dwie wybrane przez siebie karty na stos kart odrzuconych,
jeśli skończą się karty w stosie dobierania potasuj stos kart odrzuconych
i połóż go rewersem do góry.

2(4)

max

5

duże przedsiębiorstwa

drobne przedsiębiorstwa

3

Pamiętaj. Znaczniki klientów nie mogą być przesuwane pomiędzy poszczególnymi
kartami. Znaczniki te można jedynie wykładać i usuwać z karty. Na kartach drobnych
przedsiębiorstw nie może leżeć więcej niż trzy, a na dużych nie więcej niż pięć
znaczników klientów.

Pamiętaj, że posiadając wyłożoną kartę szkolnictwa możesz skorzystać z jej
zdolności i dobierać karty zarówno ze stosu kart dobierania, jak i ze stosu kart
odrzuconych.

Przybory fotograﬁczne
i Laboratorjum dla foto-amatorów
Samuela Urmachera

Fabryka Kaﬂi
B-ci Michalików

48

67

Następnie rozpatrywane są wyniki kości jasnych. Każdą z kości gracz
wykonujący akcję przyporządkowuje jednemu z przeciwników. Skutki rzutu, ze
względu na wyniki wyglądają następująco:

W fazie podsumowania gracze wykonują następujące czynności:
- odwrócenie kart świątyń, jeżeli w poprzedniej turze zostały odwrócone
rewersem do góry,
8

koszt

4

świątynie

gracz wykonujący akcję zdejmuje z jednej ze swych kart jeden
znacznik klienta i odkłada do wspólnej puli

IV FAZA PODSUMOWANIA

gracz atakowany usuwa z wyłożonych kart jeden znacznik klienta
i odkłada do wspólnej puli
Kościół pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP

gracz atakowany analogicznie usuwa dwa znaczniki klientów,
gracz atakujący decyduje, czy:
usunąć przeciwnikowi z puli kart wyłożonych jedną z kart kultury
i społeczeństwa lub szkolnictwa, karta traﬁa na stos kart odrzuconych,
gracz atakowany ma usunąć ze swych kart cztery znaczniki
klientów odłożyć je do wspólnej puli.

22

- dobranie ze wspólnej puli znaczników klientów (za każdą kartę kultury
i społeczeństwa - 1 klient) i wyłożenie ich na kartach przedsiębiorstw

We wszystkich powyższych przypadkach, gracz który jest zmuszony usunąć
znaczniki swych klientów decyduje, które znaczniki zostaną usunięte. Znaczniki
te traﬁają do wspólnej puli.
Obie strony mogą zmodyﬁkować wynik rzutu kością wyłożonymi wcześniej
„niewykorzystanymi” (tzn. leżącymi awersem do góry) kartami świątyń.

- usunięcie jednego znacznika klienta

za każdą wyłożoną kartę świątyń
7

- usunięcie na stos kart odrzuconych kart przedsiębiorstw, na których nie
ma żadnych znaczników klientów.

Zakład Krawiecki
Hala Targowa
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Znacznik rundy zostaje przesunięty na odpowiednie, kolejne pole.

Znacznik pierwszego gracza jest przekazany kolejnemu graczowi, zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, W tym momencie następuje koniec rundy
i rozpoczyna się kolejna.

KONIEC GRY I PUNKTACJA
Po ośmiu rundach gra się kończy i następuje punktacja.
Gracz punktuje dzięki wyłożonym przez siebie kartom:
drobne przedsiębiorstwa – 1 pkt.,
jeśli ma pełną liczbę klientów (3) - 2 pkt.
duże przedsiębiorstwa - 2 pkt., jeśli ma pełną liczbę klientów (5) – 4 pkt.,
każda karta kultury i społeczeństwa – 5 pkt.,
karty szkolnictwa: pierwsza karta 6 pkt., druga – 7 pkt., trzecia 8 pkt. itd.,
każda karta świątyni – 8 pkt.,
karty organizacji – gracze zliczają współczynnik poparcia na wyłożonych
przez siebie kartach. Każdy z graczy otrzymuje tyle punktów ile pełnych
dziesiątek poparcia osiągnął (np. suma współczynnika poparcia wynosi 65 –
gracz otrzymuje 6 pkt).
Grę wygrywa gracz z największą liczbą punktów.
W przypadku remisu decyduje wysokość osiągniętego współczynnika poparcia,
jeśli to nie rozstrzygnie – liczba wszystkich wyłożonych kart. Jeśli i to nie
przyniesie rezultatu, wygrywa ten, kto z remisujących ma rajcę na koniec gry.
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1. Draft kart
W wariancie podstawowym każdemu z graczy rozdajecie po siedem kart,
z którymi rozpoczynacie rozgrywkę.
W tym wariancie wygląda to następująco: rozdaj każdemu po osiem kart,
każdy z graczy wybiera jedną z nich, kładąc rewersem (zakrytą) do góry obok
siebie, a pozostałe siedem przekazuje graczowi po lewej,
z siedmiu otrzymanych od sąsiada kart ponownie wybierzcie jedną,
przekazując – ponownie w lewo – pozostałe sześć kart,
to trwa do momentu, aż będziecie mieli do wyboru po dwie karty, wtedy jedną
z nich dobieracie, a druga odkładacie na stos kart odrzuconych.
Reasumując: każdy z Was zaczyna z siedmioma wybranymi przez siebie kartami,
a obok stosu kart dobierania od początku gry widnieje stos kart odrzuconych, na
którym leżą karty w ilości równej ilości graczy.
2. Modyﬁkacja stosu kart dobierania
Przygotowanie do gry: kiedy już każdy z Was wybierze karty i stworzycie stos
kart odrzuconych ze stosu kart dobierania odkryj kolejne cztery karty i ułóż je
kolejno awersami do góry.
Akcja PROJEKTOWANIE: możesz dobierać karty zarówno ze stosu kart
dobierania, jak również spośród czterech odkrytych kart. Kiedy skończysz akcję
przesuń pozostałe odkryte karty w prawo i odkryj nowe tak, by kolejny gracz
mógł również skorzystać z tej samej ilości (4) kart. Zasady kart szkolnictwa
pozostają bez zmian.
8
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I jeszcze coś dla tych z Was, dla których gra w wariancie podstawowym wydaje się
niewystarczająca, bądź chcielibyście spróbować czegoś nowego. Zagrajcie
zatem modyﬁkując zasady wersji podstawowej o poniższe reguły. Przede
wszystkim mają one na celu wprowadzenie większej kontroli do gry
i zmniejszenie losowości. Sami wybierzcie, czy do waszej rozgrywki chcecie
wprowadzić łącznie wszystkie niżej przedstawione modyﬁkacje, czy jedynie
wybrane.

świątynie

Pionek rajcy traﬁa do gracza, który posiada
aktualnie najwyższy i wystarczający współczynnik
poparcia na swych kartach organizacji.

WARIANT ZAAWANSOWANY
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Ważne. Pamiętaj, by fazę podsumowania wykonać w odpowiedniej kolejności. Najpierw
dobierasz (karty kultury i społeczeństwa), a następnie usuwasz (karty świątyń) znaczniki
klientów. Dopiero potem usuwasz karty przedsiębiorstw, które nie posiadają znaczników
5
klientów (plajta).
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Fabryka noży
Kazimierza Boguckiego

Gra Miasteczko przeznaczona jest dla graczy już od 10 roku życia. Nic oczywiście
nie stoi na przeszkodzie, by dopuścić do zabawy nawet młodszych. W tym celu
sugerujemy zastosować poniższe modyﬁkacje.
1. Odłóż do pudełka wszystkie karty organizacji i zagrajcie nie używając akcji
POLITYKA.
2. W tej wersji nie jest również używany pionek rajcy, ze wszystkimi tego
konsekwencjami.
3. Nie używajcie kart wydarzeń o numerach 89, 91, 92, 94, 100 lub po prostu
zagrajcie bez fazy WYDARZEŃ.
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Koniec rundy: skrajną kartę (pierwszą od prawej w fazie PODSUMOWANIA)
odłóż na stos kart odrzuconych, przesuń pozostałe karty w prawo i dołóż
czwartą kartę.

3. Akcja specjalna – zdolności postaci.

RYS HISTORYCZNY

Jak zapewne zauważyliście na planszetkach postaci, poza notką historyczną,
zamieszczone zostały ich specjalne, unikalne zdolności mające wpływ
na rozgrywkę. Dzięki nim – w zależności od postaci, które wybierzecie:
- rozpoczynacie rozgrywkę posiadając konkretne budynki, które dobierzcie
i połóżcie przez sobą zanim rozdacie karty (J. Barszczewska-Michałowska,
J. Komar, E. Castelli),
- możecie wykorzystać ich zdolności przez całą grę (M. Asłanowicz, A. Ganiewski,
S. Zdanowski),
lub jednorazowo użyć akcję specjalną (K. Hozer, E. Wiszniewski).

Jak powstała nazwa naszego miasta? Nikt nie da głowy, że zna prawidłową
odpowiedź. Racjonaliści będą wywodzić od słowa „siodło”, a marzyciele
przytoczą legendę, jakoby królowa Bona, mająca w okolicach swe posiadłości,
zachwycona stwierdziła, że miejsce to byłoby dobre na siedlisko. My sami
najbardziej lubimy humoreskę, jak to pewien domorosły znawca hebrajskiego
wykoncypował sobie, że nazwa Siedlce - Szedlec pochodzi od dwóch słów:
„Szed”, czyli diabeł i „lec” - błazen. Razem dają złego ducha, w ogóle coś, co jest
najgorsze w świecie żydowskim. Sami przyznacie, że tak zaczynając można
liczyć, że będzie już tylko lepiej.

4. Kwestia świątyń.

Tak czy inaczej, pierwsza wzmianka o Siedlcach pochodzi z roku 1448. Co
prawda, było to tylko pełnomocnictwo krakowskiego biskupa Zbigniewa
Oleśnickiego wydane duchownemu Mikołajowi z paraﬁi łukowskiej celem
pobrania dziesięciny ze wsi Siedlecz. Może nie ma się jeszcze czym szczycić, ale
jakoś trzeba się wyłonić się z mroku dziejów. Miejscowość należała do
Siedleckich z rodu Gniewoszów herbu Rawicz. Dzięki staraniom Stanisława
Siedleckiego Siedlce stały się paraﬁą (w 1532 r.), a co więcej - wystarał się on
również, by król Zygmunt I nadał im prawa miejskie już w 1547 r.

- Kiedy wystawiasz kartę świątyni, jej koszt pozostaje bez zmian – ze swych kart
przedsiębiorstw usuwasz cztery znaczniki klientów, ale: trzy odrzucasz do
wspólnej puli, a jeden kładziesz na właśnie wyłożonej karcie świątyni.
- Na koniec rundy utrzymanie świątyni kosztuje cię jednego klienta, ale zamiast
odrzucić go do wspólnej puli, odkładasz go na kartę świątyni. Jeżeli masz
klientów zarówno na kartach przedsiębiorstw, jak i karcie świątyni musisz
przełożyć klienta z przedsiębiorstwa do świątyni. Jeśli nie posiadasz klientów
w przedsiębiorstwach, możesz celem utrzymania świątyni odrzucić klienta ze
świątyni do wspólnej puli. Jeżeli nie masz klientów ani w swoich
przedsiębiorstwach, ani w świątyni, tracisz świątynię. Na karcie świątyni może
leżeć dowolna liczba kostek klientów.
- Kiedy chcesz skorzystać ze zdolności świątyni (przerzucenie kości
), nie
przekręcasz karty, jak w wariancie podstawowym, tylko odrzucasz klienta ze
świątyni do wspólnej puli.
W wariancie zaawansowanym nie jesteś ograniczony, by ze zdolności świątyni
skorzystać jedynie raz na rundę. Teraz możesz to zrobić wielokrotnie – tyle razy, ilu
klientów udało ci się zgromadzić na karcie świątyni. Pamiętaj jednak, że na koniec
rundy na kartę świątyni traﬁa jeden klient. Nie możesz, nawet jeśli byś chciał
przenieść ich więcej. W wariancie zaawansowanym w żadnym momencie gry nie
odwracasz kart świątyni rewersem do góry.

5. Karty osiągnięć.
Wylosuj tyle kart osiągnięć, ilu jest graczy + 1 dodatkową (czyli na dwóch graczy
– 3 karty, na trzech – 4 i na czterech – 5) i rozłóż je tak, by były widoczne dla
wszystkich graczy. Jeśli w trakcie gry, w dowolnym momencie własnej kolejki
graczowi uda się zrealizować jakieś osiągnięcie, gracz ten bierze daną kartę
osiągnięć i kładzie obok siebie. Na koniec gry każda zdobyta karta osiągnięć
warta jest trzy punkty. W jednej kolejce gracz może zdobyć tylko jedną kartę
osiągnięć. Karty służące do zdobycia jednej z kart osiągnięć mogą posłużyć
również do zdobycia w przyszłości innej karty osiągnięć.
Przykład: Gracz posiada jedną kartę świątyni (Sobór), dwie karty szkolnictwa, trzy karty
przedsiębiorstw oraz łącznie 30% wpływów. W swojej kolejce, wykonując akcję ROZBUDOWY,
wykłada kartę kultury i społeczeństwa. Spełnia w tym momencie wymagania dostępnej karty „Prawy
obywatel” (wymagania: 1 świątynia, 1 szkoła, 1 instytucja kultury i społeczeństwa, 15% wpływów).
Bierze kartę osiągnięcia i kładzie obok siebie. W swojej następnej kolejce wykłada kolejną kartę
świątyni (Synagogę). Ponieważ ma teraz dwie karty świątyń (Sobór i Świątynię, którą posiadał
wcześniej), bierze kartę osiągnięć „Pobożne życie”.

Pamiętać jednak należy, że złoty wiek dla Siedlec, to wiek XVIII, a zwłaszcza jego
druga połowa, kiedy właścicielką miasta stała się po śmierci Michała
Czartoryskiego jego córka, Aleksandra Ogińska. To właśnie Czartoryscy i Ogińscy
uczynili z Siedlec warte odwiedzenia miasto rezydencjonalne zaplanowane
i zrealizowane przez najlepszych architektów. Wspomnieć wystarczy pałac,
zabudowania dworskie, czy jeden z pierwszych i najpiękniejszych ówcześnie
parków sentymentalnych według „najnowszych” wzorców. A gdzie jeszcze
i kościół św. Stanisława, i brama triumfalna, i odwach. No i ratusz zwieńczony
ﬁgurą Atlasa. Tak, nie da się ukryć, że księżna Aleksandra uczyniła z Siedlec
ważny ośrodek życia towarzysko-kulturalnego, gdzie organizowała liczne
przedstawienia teatralne, bale, przejażdżki, festyny. Do którego tłumnie
zjeżdżali goście, jak to się dawniej mówiło, wszystkich stanów, w tym sam król
Stanisław August (nota bene brat cioteczny księżnej).
Po jej śmierci, spadkobiercy odstąpili rządowi austriackiemu dobra siedleckie
i tak Siedlce stały się miastem rządowym. Dla wielu w tym miejscu kończy się
chlubna historia Siedlec, które odtąd będą dla nich li tylko nieznaną szerzej
prowincjonalną mieściną. Z bezładną rozbudową i bez rozwiniętej kultury. I na
nic zaklinanie rzeczywistości, powoływanie się na liczby, czy dodawanie sobie
splendoru przywołując szczytne miana w rodzaju „stolica Podlasia”. I na nic
przekonywanie, że to ciągle było jedno z ważniejszych miast na tym terenie. Bo
przecież, wcielone (1809 r.) do Księstwa Warszawskiego, stało się miastem
głównym departamentu, czyli siedzibą lokalnych władz. A zaraz potem (1815 r.),
w Królestwie Polskim, zostały miastem stołecznym województwa podlaskiego.
I - po krótkim okresie bycia miastem powiatowym - znów „awansowały” do bycia
miastem gubernialnym w nowo utworzonej (1867 r.) guberni siedleckiej, trzeciej
co do obszaru guberni w Królestwie. W tym też czasie, względny rozwój miasta
splótł się z nasileniem rusyﬁkacji.

Pamiętaj. Karty osiągnięć są dodatkowym źródłem punktów, które możesz zdobyć
na koniec gry. Zyskując kartę osiągnięć nie tracisz kart, które umożliwiły ci zdobycie
osiągnięcia. Co więcej, nie ma możliwości, by stracić kartę osiągnięć. Nawet jeśli
w dalszej części gry przestaniesz spełniać jej wymagania, nie oddajesz jej.
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Aż przyszedł czas okrutny, a jednak - wbrew wszystkiemu - dający wiele nadziei.
Czas Wielkiej Wojny (I wojny światowej). Czas, kiedy - jak po cichu liczono starcie mocarstw może stać się szansą dla Polaków. Nie inaczej było
w Siedlcach. Front przetoczył się momentalnie. Krótkotrwałe walki nie
przyniosły miastu większych zniszczeń. Ucieczkę Rosjan przyjęto z wielką
radością, ale i wkroczenie wojsk niemieckich powitano, może nie
entuzjastycznie, ale jednak przychylnie. Raczej na zasadzie, że gorzej być nie
może. Już w 1916 r. odbyły się pierwsze w Siedlcach wybory do Rady Miejskiej.
Aż nadszedł listopad roku 1918. Polacy przejęli miasto – rzec można bez większej
przesady – bez jednego wystrzału. Jak wynika ze wspomnień świadków,
rozbrajano Niemców, którzy bez wahania oddawali broń. Uczestniczyli w tych
wydarzeniach nie tylko legioniści, ale i nastolatkowie i jeszcze młodsze urwisy.
W jakim stanie Siedlce powitały niepodległość? Było to 30-tysięczne miasto,
którego blisko połowę mieszkańców stanowili Żydzi. Bez większego przemysłu,
handlem stojące, otoczone bogatymi wsiami. Ale stanowiło jednocześnie ważny
na Podlasiu ośrodek szkolnictwa. Młode państwo, samo będące w budowie,
oddało w ręce obywateli inicjatywę. Nastąpiło ożywienie polityczne, kulturalne
i społeczne. Ludność zaczęła się organizować.
SPOŁECZEŃSTWO
Wojna jednak nie pozostała bez wpływu na przekrój społeczny miasta. Liczba
ludności (posługując się liczbami ze spisów powszechnych z 1911 r. i dziesięć lat
późniejszego) spadła prawie o 500 osób (do 30.676 osób). Poza tym, o ile przed
wojną mężczyźni stanowili ponad 54% mieszkańców, o tyle po wojnie niecałe
47%. Ciekawą sytuację można również zaobserwować w przypadku podziału
społeczeństwa ze względu na deklarowaną religię. W pierwszych latach
XX stulecia, obywatele wyznania mojżeszowego byli dwukrotnie liczniejsi
(ponad 60% ludności) od katolików. Ale, co warte podkreślenia, odsetek
prawosławnych osiągnął poziom 6,8%, czyli przewyższał średnią dla całego
Królestwa. Co nam przyniosła niepodległa? Dane radykalnie się zmieniły:
katolicy – 51,2%, wyznanie mojżeszowe – 47,8%, prawosławni – 0,7%, ewangelicy
i inni (w tym 12 tzw. bezwyznaniowców) – 0,3%.
Co się stało? Należy pamiętać, że ówcześnie religia była często głównym
wyznacznikiem narodowości, gdzie katolik jest tożsamy z Polakiem,
a prawosławny to automatycznie Rosjanin. Tym bardziej, że w realiach
odrodzonej po 123 latach niewoli Rzeczypospolitej posiadający
uprzywilejowaną pozycję Kościół rzymskokatolicki miał stać się fundamentem
umacniającym nowe państwo. Kościół prawosławny, choć uznawany po wojnie
przez państwo, napotykał problemy zarówno w konsolidacji, próbując odnowić
struktury, jak i – ze względu na ograniczanie ilości czynnych cerkwi –
w wykonywaniu posług duchowych.
Jak więc widać, porównujemy dwa totalnie różne okresy: niepodległą Polskę
i Królestwo Polskie (w nomenklaturze urzędniczej – Kraj Przywiślański),
całkowicie uzależnione od Rosji, gdzie związek państwa i religii był jeszcze
ściślejszy. Błędem byłoby jednak twierdzić, że wyznawcy prawosławia
to wyłącznie ludność napływowa z głębi Rosji. Wielu z nich stanowili
prawosławni mieszkańcy Podlasia, których naturalnym celem migracji było
jedno z największych miast w okolicy. Po odzyskaniu niepodległości, sytuacja
Cerkwi prawosławnej zmieniła się diametralnie. Wielu wyznawców prawosławia,
z obawy przez represjami nie aﬁszowało się ze swą wiarą.
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Tym bardziej, że ciągle żywe było wspomnienie rusyﬁkacji. A i formalnie Kościół
prawosławny w Polsce funkcjonował w strukturach patriarchatu
moskiewskiego, by uniezależnić się dopiero w 1925 r. Sytuacja była tym
trudniejsza, że zabrakło osobom wyznania prawosławnego stałego miejsca do
sprawowania kultu religijnego. Sobór p.w. Zesłania Ducha Świętego już przez
niemieckiego okupanta wykorzystywany był jako kościół garnizonowy dla
wojska. Nigdy już nie został zwrócony prawosławnym, przejęty – wraz z innymi
nieruchomościami przez Kościół rzymskokatolicki. Aby przypieczętować tę
zmianę, decyzją kapelana wojskowego, budynek został pozbawiony
zewnętrznych znaków przynależności do prawosławia poprzez likwidację kopuł.
Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego wierni musieli borykać się
z problemami lokalowymi, uczestnicząc w modlitwach w budynkach
mieszkalnych, nie doczekawszy się świątyni „z prawdziwego zdarzenia”.
W XIX wieku, jak już wspomniano, Żydzi stanowili większość w Siedlcach.
W niepodległej Polsce, choć oczywiście nadal stanowili bardzo liczną grupę
obywateli, ustępowali już liczebnie katolikom. Chyba nikt nie pokusił się
o dokładne prześledzenie i zanalizowanie tego stanu. Oczywiście nadużyciem
byłoby twierdzić, że nagle bardziej „opłacało się” uchodzić za katolika
(zwłaszcza w rodzinach mieszanych, gdzie religia nie stanowiła ważnego
aspektu). Należy przypuszczać, że taki stan rzeczy stanowił wynik ruchów
migracyjnych, tak na terenie RP, jak również za granicę. Przyczyny mogły być
ekonomiczne, jak i polityczne. Tak czy inaczej, wywierali Żydzi na sytuację
w Siedlcach niebagatelny wpływ. W interesującym nas okresie ich życie religijne
toczyło się przede wszystkim w synagodze oraz ponad trzydziestu bóżnicach
(z łączną liczbą ponad 4000 miejsc). Działało również kilka partii oraz
kilkadziesiąt stowarzyszeń i związków zawodowych. Dążenia polityczne
rozdzielić można generalnie na dwa kierunki. Pierwszym z nich był ruch
syjonistyczny, którego ideą było stworzenie niepodległego państwa
żydowskiego. Przeciwny kierunek reprezentowali zwolennicy dążenia do
równouprawnienia w ramach II Rzeczypospolitej.
Siedleccy katolicy jako wyznawcy religii dominującej (w jak najszerszym
znaczeniu tego słowa), po okresie rusyﬁkacji, znaleźli się w całkowicie nowej
rzeczywistości. Kult religijny mógł się odbywać bez żadnych ograniczeń, a wręcz
z pełną przychylnością władz. Modlić się mogli w kilku świątyniach - od
najstarszego, wybudowanego w poł. XVIII w. kościoła p.w. św. Stanisława aż po
nowo wybudowany kościół p.w. NMP, którego podniesiono do godności katedry.
Siedlce bowiem stały się stolicą ponownie powołanej diecezji podlaskiej.
Do nich dołączył - na bazie „faktów dokonanych”, czyli przejmowania dóbr
prawosławnych i pounickich - kościół garnizonowy.
SZKOLNICTWO
Z chwilą odzyskania niepodległości nastąpił w Siedlcach szybki rozwój
szkolnictwa, a liczba uczniów w publicznych szkołach powszechnych wzrosła
dwukrotnie, przekraczając liczbę 2500. Liczba szkół wzrastała, aż do 18, chociaż
ich zorganizowanie czasem pozostawiało wiele do życzenia – wśród nich było
jedynie pięć 7-klasowych. Ale to nie szkolnictwo powszechne czyniło z Siedlec
ważny punkt na mapie kształcenia w regionie. Utworzone z trudem w okresie
zaborów mniejsze i większe szkoły mogły stanowić podwaliny do utworzenia
i utrzymania szerokiego spektrum nauczania.

Jedną z ważniejszych placówek było Podlaskie Gimnazjum Filologiczne –
kontynuator Szkoły Ośmioklasowej Prywatnej Męskiej Tadeusza Radlińskiego.
Pod rządami bodajże najważniejszej postaci siedleckiego nauczania –
Mieczysława Asłanowicza – zostało upaństwowione jako jedno z pierwszych
w kraju. Aktu tego dokonał prof. Antoni Ponikowski – minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego (nota bene siedlczanin). Z czasem
dokonano podziału placówki na Gimnazjum Państwowe Męskie im. B. Prusa
(humanistyczne) i Gimnazjum Państwowe im. Hetmana S. Żółkiewskiego
(matematyczno - przyrodnicze).
Ed u ka c j a d z i ew c z ą t w i ą ż e s i ę z ko l e j n ą wa ż n ą p o s t a c i ą – Ja d w i g ą
Barszczewską-Michałowską. Utworzona dzięki jej staraniom w 1904 r. Szkoła
Handlowa Żeńska została upaństwowiona i przemianowana na Gimnazjum
Państwowe Żeńskie im. Królowej Jadwigi.
Tylko w tych placówkach w latach 30-tych pobierało naukę jednocześnie ponad
1000 uczniów.
Obok nich istniały też prywatne szkoły średnie ogólnokształcące, z pełnymi
prawami szkół państwowych. Wśród nich najstarsza tego typu placówka –
Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Konstancji Zembrzuskiej oraz prowadzone
przez Wacława Szwedowskiego Gimnazjum Realne Męskie i trzyletnia Szkoła
Handlowa.
Specyﬁczną placówką było Podlaskie Mniejsze Seminarium Duchowne czyli
Wyższe Gimnazjum Biskupa Podlaskiego im. Świętej Rodziny. Trudno wskazać
właściwą nazwę, gdyż - można odnieść wrażenie, że nie przywiązywano do tego
większej wagi. Nawet w dokumentach wewnętrznych stosowano różne
nazewnictwo. Ważniejszym było dla twórcy placówki, bpa Henryka
Przeździeckiego, by na egzaminach do szkół wyższych honorowano wystawiane
przez nią świadectwa maturalne. Uczniowie mieszkali w szkolnym internacie,
a życie szkolne normował szczegółowy regulamin. Szkołę ukończyło ze
świadectwem dojrzałości jedynie 15% uczniów, a jedynie 9,5% wstąpiło do
Wyższego Seminarium Duchownego w nieodległym Janowie Podlaskim.
Całość obrazu uzupełniały mniejsze, kilkudziesięcioosobowe placówki takie jak:
Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie, przemianowane z czasem na
Liceum Pedagogiczne Żeńskie, Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa
im. S. Staszica, Szkoła Rolnicza, Szkoła Handlowa, Prywatna Szkoła Zawodowa
Żeńska i inne.
Zdecydowaną większość uczniów stanowili uczniowie i uczennice narodowości
polskiej. W Siedlcach istniała również powszechna szkoła religijna zwana
Talmud-Torą (Nauką Tory) będąca pod ideologicznym wpływem ortodoksyjnej
części Żydów. Została ona poddana pod nadzór kuratora oświaty, w związku
z czym wprowadzono świeckie elementy nauki (język polski, arytmetykę,
rysunki, historię, geograﬁę i przyrodę). Próbowano również rozwinąć ją
w kierunku nauki zawodu. W szkole przeciętnie uczyło się 300-400 dzieci, które
między sobą porozumiewały się w języku jidysz. Funkcjonowały również
mniejsze, świeckie placówki, gdzie nauczano w językach jidysz i hebrajskim.
PRZEDSIĘBIORSTWA
Po odzyskaniu niepodległości sytuacja gospodarcza Siedlec nie należała do
najłatwiejszych. Warto pamiętać, że w XIX w. przemysł w mieście nie rozwijał się
tak ze względu na brak surowców, odległości od większych ośrodków
gospodarczych, jak i politykę carską widzącą w Siedlcach centrum rolnicze
i administracyjne. Dodatkowo część zakładów uległa zniszczeniu w czasie
Wielkiej Wojny, część wywieźli Rosjanie, a ich odejście wiązało się
z zamknięciem rynków zbytu (to przede wszystkim uderzyło w branżę szewców,
którzy przed wojną prowadzili ok. 130 warsztatów).

Z pewnością nie pomagała również sytuacja ogólnokrajowa, czyli wielka inﬂacja
(lata 1918-1923), okres poinﬂacyjnej recesji (1926-1929) i kryzys gospodarczy
(1929-1935). Należy podkreślić, że obok handlu ważnym czynnikiem rozwoju
Siedlec dwudziestolecia międzywojennego było indywidualne rzemiosło.
O obliczu przemysłu decydowały drobne zakłady, w których pracowali
właściciele z członkami rodzin, ewentualnie zatrudniając niekiedy niewielką
liczbę pracowników. Nie należy się zatem sugerować nazwami, czy przykładać
dzisiejszych wyobrażeń do siedleckich przedsiębiorców. Zatem by określić dany
zakład „fabryką”, wystarczyło by dany warsztat rzemieślniczy wykorzystywał
napęd mechaniczny i zatrudniano w nim siłę najemną. Jak wynika ze statystyk
z 1928 r. spośród 600 zakładów produkcyjnych średnich 3 należały do IV kat.,
4 do V, a aż 543 do VIII. Osobną kategorią były tzw. miejskie przedsiębiorstwa,
takie jak elektrownia, stolarnia, betoniarnia i inne. Co prawda na posiedzeniach
Rady Miejskiej krytykowano często celowość ich prowadzenia, gdyż raczej
zamiast zysku przynosiły deﬁcyt i proponowano wydzierżawić je osobom
prywatnym.
Można chyba zaryzykować stwierdzenie, iż Siedlce jako ośrodek życia
przemysłowo-handlowego nie wyróżniały się ani ilością, ani jakością zakładów.
Jedynie największe przynosiły znaczny zysk i zauważalną produkcję. Nic też
dziwnego, że tutejsza warstwa rzemieślnicza, zwłaszcza spośród ludności
żydowskiej, żyła w naprawdę ciężkich warunkach, poważnie rozważając
możliwości emigracji do innych, bardziej rozwiniętych gospodarczo miast, czy
wręcz krajów. Pozostali często jednoczyli się w cechach rzemieślniczych:
piekarzy, stolarzy, murarzy, wędliniarzy, krawców, cieśli, fryzjerów, szewców,
czy ślusarzy. Powstawały również organizacje przekraczające podział branżowy,
jak np. Centralny Związek Rzemieślników Żydowskich.
I takie oto Siedlce doczekały się kolejnego etapu w swej historii - II Wojny
Światowej, która diametralnie odmieniła oblicze siedleckiego społeczeństwa.
OD AUTORÓW
Gra powstawała długo. Tak naprawdę, kiedy przystępowaliśmy do pracy nie
mieliśmy pojęcia, że będzie wyglądała tak jak ją widzicie. Ba, nie miała ona nawet
jeszcze swojej nazwy. Wiedzieliśmy tylko, że będzie o Siedlcach i dotyczyć
będzie okresu XX-lecia międzywojennego. Od początku zatem postawiliśmy się
w niezbyt komfortowej pozycji – między młotem stworzenia dobrze działającej
gry a kowadłem zgodności z faktami historycznymi. Zbyt mocno stąpamy po
ziemi, by łudzić się, że zrobimy wszystko sami. Dlatego choć jako autorzy
wymienione są tylko dwie osoby, to w tym miejscu chcielibyśmy podziękować
całej rzeszy osób, którzy nas wspierali - tak merytorycznie, jak też „tylko”
kibicowaniem i utwierdzaniem w nas przekonaniu, że warto. Przede wszystkim
będą to, z jednej strony są to osoby związane ze środowiskiem planszówkowym,
z drugiej zaś – historycy i regionaliści. Nie sposób wszystkich wymienić
z nazwiska, więc musicie pamiętać, że za tymi kilkoma nazwiskami kryje się
całkiem spora grupa anonimowych osób, którym zawdzięczamy wiele.
Ale wróćmy do gry. Pierwszy prototyp stworzyliśmy na kartach wykonanych na
papierze z odzysku, wykorzystując część z niezliczonej ilości zadrukowanych
kartek, które pojawiają się wszędzie, gdzie papierologia i drukarka mają się
dobrze. Odręczne rysunki i plansza z pudełka po pizzy budzą dziś nostalgię.
Pierwsze testy odbywały się w naszym zaciszu domowym w rodzinnym gronie,
przy czynnym i pełnym konstruktywnej krytyki wsparciu ośmioletniego
wówczas Ksawerego Boruty. Następnie do akcji włączyliśmy przyjaciół, a wśród
nich m.in. Darka Bednarczyka, który od początku wspiera nas swoim
pozytywnym nastawieniem do całego przedsięwzięcia.
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Gra nabierała rozpędu. Testy wśród pasjonatów gier planszowych, studentów
historii i uczestników spotkań „Planszówki z Kulturą” dawały nam istotną
informację zwrotną. Tak krystalizowała się mechanika gry.
Ale równie ważne było jej osadzenie w realiach historycznych. Oczywiście
możemy stwierdzić, że „Miasteczko” to po prostu wykładanie kart, by zdobyć jak
najwięcej punktów. Jasne! Ale kiedy będziecie wykładać te karty, przypomnijcie
sobie czasem, że to nie są li tylko anonimowe przedsiębiorstwa, szkoły, czy
organizacje. Wszystkie te podmioty faktycznie funkcjonowały w Siedlcach na
przestrzeni lat 1918-1939. Postacie, w które się wcielicie faktycznie istniały
i wywarły niebagatelny wpływ na miasto. Informacje zawarte na kartach, choć
nie mają wpływu na rozgrywkę, uatrakcyjniają samą grę. Taką mamy nadzieję.
Karty wydarzeń opisują najważniejsze i najciekawsze epizody z siedleckiej
historii.
Ale jest jeszcze coś. Budynki narysowane na kartach faktycznie ówcześnie
istniały i wyglądały tak jak je przeniesiono na papier. Część z nich przetrwała do
dziś w prawie niezmienionej formie, część znacznie przebudowano, część
niestety już nie istnieje. Z niektórymi sprawa była oczywista, jak poczta, czy tzw.
stary kościół. Ale gdzie mieścił się dany sklep i jak wyglądał? Do tego potrzeba
było wiele poszukiwań, konsultacji, potwierdzeń, by zminimalizować możliwość
pomyłki. Nie wszystkie wątpliwości udało się rozwiać, nie wszystkich
przedsiębiorców znamy z imienia, wygląd dwóch przedsiębiorstw (Cegielnia
Szmula Cukra i Fabryka narzędzi Rolniczych Wiktora Latka) również pozostał dla
nas anonimowy. Jednak były to przedsiębiorstwa ważne i nazwiska ich
właścicieli przewijają się w siedleckiej historii, dlatego zdecydowaliśmy się na
rysunki zastępcze.
No i jeszcze pozostała kwestia, by z tych ledwie zachowanych zdjęć, pocztówek
etc, przenieść to wszystko na papier. I tu pojawia się Renata Orzeszek
(Bez Szablonu), której szczególnie chcielibyśmy podziękować za twórczy wkład
i zaangażowanie. Bez niej nie byłoby gry „Miasteczko” w tak znakomitej
artystycznej formie.
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