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Sygnatariusze Konstytucji 3 Maja.

Za każdym razem, gdy gracze wprowadzą żółty pionek
na pole z Pałacem Radziwiłłowskim, należy ten pionek

umieścić na jednym z tych portretów.

Wygrana następuje w momencie, gdy na każdym z obrazów
stanie żółty pionek.
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Gra planszowa „Konstytucja 3 Maja”
   Konstytucja 3 Maja została podpisana przez wielu sygnatariuszy - ważnych i mądrych osób w naszym kraju.
Jednak nie było to łatwe. Rosja i jej wojsko pilnowało, aby nie zdarzyło się nic, co mogłoby wzmocnić Polskę.
Byli też ludzie w kraju, którzy bardziej cenili siebie niż ojczyznę.

   Gra rozgrywa na historycznej mapie Warszawy Rizzi Zannoniego z 1772 roku a więc bardzo bliskiej czasom
uchwalenia tej  Konstytucji.  Zadaniem wszystkich graczy jest  przeprowadzenie 7 znanych sygnatariuszu do
Pałacu Radziwiłów, w którym w nocy z 2 na 3 maja 84 posłów i senatorów złożyło podpisy pod projektem
ustawy wprowadzającej Konstytucję.

Zasady gry

   Przed rozpoczęciem gry należy rozstawić 7 pionków  Sygnatariuszy (żółtych) na polach z budowlami na
brzegach planszy oraz 5 pionków Przeciwników Konstytucji (czerwonych) z boku planszy. Gracze startują z
dowolnych pól z cyframi większymi niż 0. Każdy z graczy ma swój kolor pionka (inny niż żółty i czerwony).
W swojej kolejce rzuca 2 kostkami, sumuje wynik i patrzy, które z sąsiadujących w linii prostej pól ma nie
większą liczbę. Nie można przesunąć się na pole z większą liczbą. Nie można przesunąć się przekraczając
czerwoną linię (przez inne kolory można przechodzić). Nie można przesunąć pionka po skosie. Nie można
wyjść  poza  pola  z  liczbami.  Nie  można  przesunąć  się  na  pole  z  Przeciwnikami  Konstytucji. Nie  ma
obowiązku ruchu. Gracz może po rzucie kostkami pozostać na swoim polu. Żółty pionek można przesuwać
jedynie z pionkiem gracza.
  
   Gdy gracz dotrze do pola z żółtym pionkiem może go zabrać ze sobą (oba pionki poruszają się razem od
następnej kolejki).  Jeśli  pionki graczy staną na jednym polu, to mogą oni sobie przekazywać kontrolę nad
żółtymi pionkami.  Można pozostawić żółty pionek na polu, ale gdy trafią na niego Przeciwnicy Konstytucji
i nie będzie miał opieki żadnego gracza (nie będzie mu towarzyszył żaden pionek w innym kolorze), to będzie
usunięty z planszy a gra może być przegrana.

   Przeciwnicy Konstytucji działają na 2 sposoby. Po pierwsze pilnują na stałe niektórych przejść w Warszawie
(czerwone linie, których nie wolno przekraczać) oraz podburzają mieszkańców. To czy uda im się zebrać ludzi
zależy  od  rzutu  kostką.  Gdy  kolejka  wszystkich  graczy  minie,  jeden  z  nich  dodatkowo  rzuca
2 kostkami. Suma wyników pokazuje na jakich polach należy ustawić czerwone pionki. Jeśli na planszy nie ma
pól  z  wylosowaną  sumą,  wszystkie  czerwone  pionki  są  usuwane  z  planszy.  Po  turze  Przeciwników
Konstytucji kolejka znowu wraca do graczy a po niej tura  Przeciwników Konstytucji itd. Jeśli czerwony
pionek stanie na polu, gdzie nie ma żółtych pionków, to nic się nie dzieje. Jeśli czerwony pionek trafi na pole,
gdzie jest pionek gracza i choć jeden żółty pionek, to pionek gracza jest przenoszony na pole Wisły (z liczbą
20), bo odwraca on uwagę tłumu. Pionek czerwony jest zdejmowany z tego pola a żółte na nim zostają. Jeśli na
polu, gdzie trzeba ustawić czerwony pionek są tylko żółte pionki, to są one zdejmowane z planszy a czerwony
na nim pozostaje.

   Gdy gracz dotrze do pustego pola z pałacem (z cyfrą 0), może spróbować odzyskać do tego miejsca zdjęty
z  planszy żółty  pionek.  Uda się  to,  jeśli  gracz  wyrzuci  w sumie  ponad 9 oczek.  Jeśli  gracz  decyduje  się
odzyskać sygnatariusza, to nie może się poruszać, nawet jeśli próba będzie nieudana. Z pola Wisły gracz może
wrócić na przyległe pola miasta, gdy JEDNĄ KOSTKĄ wylosuje więcej niż wartość na polu stykającym się z
Wisłą. Na którym polu gracz wznowi grę decydowane jest po rzucie kostką. Dopuszczalne jest prowadzenie
większej liczby żółtych pionków przez każdego z graczy.

   Przegrana wszystkich graczy następuje, gdy przynajmniej 2 sygnatariuszy znajdzie się poza planszą lub gdy
sygnatariusze nie dotrą do Pałacu Radziwiłłów (żółta ramka) w ciągu 15 minut rozgrywki (dopuszczalne jest
wcześniejsze umówienie się na dłuższą rozgrywkę). 
   Wygrana wszystkich graczy następuje, gdy w ciągu umówionego czasu przemieszczą wszystkie żółte pionki
do Pałacu Radziwiłów (i ustawią je na dodatkowej planszy z portretami sygnatariuszy).



W grze wykorzystano następujące grafiki:

autor: Johann Baptist von Lampi the Elder, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lampi_Stanisław_Małachowski.jpg 

autor: Józef Peszka, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antoni_Barnaba_Jabłonowski.PNG

autor: nieznany, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:V._V._Stroynowski.jpg

autor: Józef Pitschmann, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kazimier_Niestar_Sapieha._%D0%9A
%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D0%9D
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%BF
%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(1787).jpg?uselang=pl

autor: nieznany, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J%C3%B3zef_Kazimierz_Kossakowski.PNG?uselang=pl

autor: nieznany, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franciszek_Kwilecki.PNG

autor: Anton Graff, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graff_Stanis%C5%82aw_Kostka_Potocki.jpg

autor: Rizzi Zannoni, źródło:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGAD_mapa_Warszawy_1772.png

W grze wykorzystano opisy sygnatariuszy ze strony 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja


