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Instrukcja do gry Drukarze

Przygotowanie gry

Rozpoczęcie gry

Rozgrywka

Wygrana

Nie tylko Jan Gutenberg wpadł na pomysł połączenia ruchomych czcionek, 
farby, papieru i prasy do wyciskania. Również wy to zrobiliście. Jednak tylko 

rzemieślnik, który jako pierwszy opublikuje drukowaną książkę zostanie 
sławny. Wyścig czas zacząć. Kto pierwszy wyda 42-wersową Biblię wygra.

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować po pionku dla każdego gracza (każdy ma 
w innym kolorze, ale nie czarny) oraz jeden czarny pionek dla mistrza Gutenberga. 

Potrzebna też będzie jedna zwykła kostka.  

Każdy z graczy ustawia swój pionek na polu Start. Na tym polu ustawiamy też czarny 
pionek pana Gutenberga. 

Pierwszy przesuwany jest czarny pionek o 2 pola . Następnie gracze muszą ustalić 
swoją kolejkę ruchu. Kto wyrzuci najwięcej oczek, ten będzie poruszał się zaraz po 
Gutenbergu. Pozostali gracze będą grali w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek 

zegara.

W swojej kolejce gracz przesuwa pionek o tyle pól, ile wyrzucił na kostce. Jeśli pionek 
stoi na polu, na którym nie ma żadnej cyfry, to gracz przesuwa go od razu. Jeżeli pionek 
stoi na polu z jakąś cyfrą, to można go przesunąć tylko wtedy, gdy wypadnie mniejsza 

od niej liczba oczek. Jeśli gracz wyrzuci więcej lub tyle samo oczek, to nie może 
przesunąć pionka.

Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do pola Meta. Jeśli pierwszy będzie w tym 
miejscu czarny pionek, to cała sława przypadnie panu Gutenbergowi.

Gra jest udostępniona na licencji:  
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) przez 

Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe.

W grze wykorzystano grafikę udostępnioną w Domenie Publicznej przez użytkownika Alonso 
de Mendoza w Wikipedii.(źródło: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg )
źródło pierwotne: Chants royaux sur la Conception, couronnés au puy de Rouen de 1519 à 1528 (folio 29v) 

édition XVIème siècle Bibliothèque Nationale de France, Département des manuscrits, Paris;
In: Christian Galantaris: Biblia Sacra Mazarinea. Bibliotheca Rara Münster 2004, S. 15

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.debinski.edu.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg


Drukarze
The Polish word "Drukarze" means printers in English.

Preparing the game

Starting the game

Gameplay

Victory

The rules of 
the game

It was not only Jan Gutenberg who came up with the idea of combining 
movable type, paint, paper and an extrusion press. You have also done it. 

However, only the artisan who first publishes a printed book will be famous. 
Time to start the race. Whoever publishes a 42-line Bible first wins.

Before starting the game, you should prepare a pawn for each player (everyone has a 
different color, but not black) and one black pawn for master Gutenberg. You will also 

need one regular dice.

Each player places his pawn on the Start field. We also place Mr. Gutenberg's black 
pawn on this field.

The first one to be moved by 2 spaces is the black pawn. When it is moved, the players 
must decide their order. Whoever tosses the most points will move right after 

Gutenberg. The other players will play clockwise.

In their turn, the player moves the pawn as many spaces as he has thrown on the dice. 
If a pawn stands on a square without any number, it is moved immediately. If a pawn 

stands on a square with a number, it can only be moved when the player throws a 
smaller number on dice. If he rolls more, he cannot move the pawn.

The first person to reach the finish box wins. If it’s the black pawn, then all fame will go 
to Mr. Gutenberg.

The game is licensed under the 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0)  

by Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe.

The game uses graphics shared in the Public Domain by the user Alonso de Mendoza on 
Wikipedia. (Source: https://pl.wikipedia.org/wiki/File:Buchdruck-15-jahrhundert_1.jpg)

The primary source: Chants royaux sur la Conception, couronnés au puy de Rouen de 1519 à 1528 (folio 29v) 
édition XVIème siècle Bibliothèque Nationale de France, Département des manuscrits, Paris;

In: Christian Galantaris: Biblia Sacra Mazarinea. Bibliotheca Rara Münster 2004, p. 15

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://www.debinski.edu.pl/

