


W zdrowym ciele zdrowy duch

Antyczna sentencja Mens sana in corpore sano w tłumaczeniu na polski 
brzmiąca: „W zdrowym ciele zdrowy duch”, przez lata stanowiła motto 
osób skupionych pod szyldem Polskiego Towarzystwa Gimnastyczne-
go „Sokół”. Nie był to przypadek – rodzący się niemal 150 lat temu polski  
ruch sokoli łączył dbałość o tężyznę fizyczną z pracą formacyjną mają-
cą na celu wychowanie świadomego i odpowiedzialnego obywatela 
przyszłego państwa polskiego. Przyszłego – bo gdy rodził się ruch so-
koli, Polska wciąż znajdowała się pod zaborami. Nieprzypadkowo więc 
olbrzymią rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości odegrali lu-
dzie związani wcześniej z „Sokołem” lub z wywodzącym się z niego ru-
chem harcerskim.

Po latach sport nadal pełni ważną rolę w kształtowaniu postaw obywa-
telskich i patriotycznych. Co więcej, coraz częściej sport staje się formą 
upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski, a zawody spor-
towe – godnym sposobem na oddanie hołdu bohaterom przeszłości. 
Dlatego „historyczne” biegi masowe, rowerowe masy krytyczne, lekko-
atletyczne memoriały przyciągają tak wielu ludzi. W tego typu przed-
sięwzięcia chętnie włączają się także zawodowi sportowcy.

Sport z historią łączą nie tylko osoby czynnie go uprawiające, lecz także 
kibice. Wielokrotnie podczas dużych sportowych przedsięwzięć przy 
pomocy imponującej oprawy pokazywali oni, że bliska jest im pamięć 
o przeszłości ojczyzny. Warto pamiętać także o tej stronie zaangażo-
wania kibiców.

Z tych powodów pojawił się pomysł, by kolejną grę z serii „ZnajZnak”  
poświęcić tematyce sportowej. Nie bez satysfakcji oddajemy ją w Pań-
stwa ręce. Na 63 kartach odnajdą Państwo historię polskiego sportu 
czasów II Rzeczypospolitej i losy zawodników w okresie II wojny świa-
towej. Sport pełnił wówczas ważną funkcję państwowotwórczą, gro-
madził wokół siebie zawodników i kibiców, którzy chcieli w ten 
sposób manifestować swoje przekonania. II RP była państwem wie-
lowyznaniowym i wielonarodowym – stąd niezmiernie interesująca 
dzisiaj mozaika klubów i dyscyplin. O tym wszystkim opowiada-
ją karty naszej gry i opracowanie historyczne dostępne na stronie  
www.pamiec.pl/sport. Zapraszamy Państwa do zanurzenia się w ten 
świat, który – choć dziś wydaje się nieco odległy – w dużej mierze 
ukształtował naszą rzeczywistość, nie tylko sportową.

dr Andrzej Zawistowski
dyrektor Biura Edukacji Publicznej IPN



Gra uczy rozpoznawania symboli polskiego sportu 
w latach 1918–1945. Każda para kart ma zawsze jeden 
wspólny znak. Należy go jak najszybciej znaleźć 
i prawidłowo nazwać.

1 Każdy z graczy dostaje pięć kart, kładzie je przed sobą 
ułożone w stos awersem do góry.  

Gracze powinni usiąść w taki sposób, by 
dobrze widzieć karty gracza po lewej stronie. 
Swój stos kart należy zakryć ręką.

2  Na komendę „start” gracze zabierają ręce i wszyscy równo-
cześnie szukają wspólnego symbolu na karcie leżącej na 
wierzchu własnego stosu i stosu gracza po lewej stronie.

awers

Akademicki Związek Sportowy Kraków – utworzony w 1909 r.; jego zawodnikami byli m.in. 
narciarz Bronisław Czech, szermierz Adam Papée i wioślarz Roger Verey.

Halina Konopacka – rekordzistka świata w rzucie dyskiem i zdobywczyni pierwszego polskiego 
złotego medalu olimpijskiego (Amsterdam 1928); poetka i malarka. 

I Światowe Igrzyska Sportowe dla Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta 
Gdańska – rozegrane w dniach 1–8 sierpnia 1934 r. na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie.

Kazimierz Wierzyński – redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”, poeta, pisarz. 
Zdobył złoty medal w olimpijskim konkursie literackim (Amsterdam 1928).

Klub Sportowy Concordia Knurów – działający od 1923 r.; największe sukcesy odnosiła sekcja piłki 
palantowej.

Leszek Lubicz-Nycz – szermierz, brązowy medalista olimpijski (Los Angeles 1932) w turnieju 
drużynowym w szabli. Poległ w kampanii wrześniowej 1939 r.

Robotniczy Klub Sportowy Lwów – klub piłkarski związany ze środowiskiem tramwajarskim, 
grający w lidze okręgowej. Jego najbardziej znanym wychowankiem był trener Kazimierz Górski.

Polski Komitet Olimpijski – istniejący od 1925 r., spadkobierca Polskiego Komitetu Igrzysk 
Olimpijskich.

Tadeusz Komorowski – jeździec, o� cer kawalerii WP. Uczestnik IO w Paryżu (1924). W czasie wojny 
dowódca AK „Bór”, a następnie Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. 

Puchar Gordona Bennetta – prestiżowe międzynarodowe zawody balonów wolnych. 
Czterokrotnie (Chicago 1933, Warszawa 1934 i 1935, Liège 1938) zwyciężały w nich polskie załogi.

Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno-Sportowe Makabi Warszawa – największy wielosekcyjny 
żydowski klub w II Rzeczypospolitej. Drużynowy wicemistrz Polski w boksie (1935).

Robotnicze Stowarzyszenie Wychowania Fizycznego Gwiazda (Sztern) Warszawa – klub 
wielosekcyjny. Ulubieńcem kibiców był bokser Szapsel Rotholc, mistrz Polski w wadze muszej (1933). 
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STOP!

3 Ten, kto pierwszy znajdzie wspólny symbol, mówi „stop”, 
wskazuje znak i podaje jego nazwę. W tym czasie pozo-
stali gracze, poza tym siedzącym z lewej strony, zakrywają 
ręką swoje karty.

4 Po nazwaniu symbolu (bądź powiedzeniu „nie wiem”) 
gracz odwraca swoją kartę i odczytuje na głos nazwę 
znaku wypisaną na rewersie tłustym drukiem.
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To jest...



5 Jeżeli graczowi nie udało się poprawnie nazwać symbolu 
(bądź powiedział „nie wiem”), kartę z wierzchu swojego 
stosu przekłada na spód swojego stosu, mówi „start” i gra 
toczy się dalej.

6 Jeżeli gracz poprawnie nazwał symbol, kartę z wierzchu 
stosu oddaje graczowi po lewej, który kładzie ją na spód 
swojego stosu, mówi „start” i gra toczy się dalej.

ŹLE! DOBRZE!



Za inspirację autor gry pragnie podziękować twórcom gry Dobble, zasady ZnajZnak 
– Sport są twórczym rozwinięciem ich pomysłu. Dziękujemy także Katarzynie 
Gutowskiej z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie za pomoc w kwerendzie 
archiwalnej, Polskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki za udostępnienie logo oraz 
wszystkim tym, którzy pomogli nam w zebraniu materiałów graficznych.

7 Gra kończy się, gdy ktoś wskaże wspólny symbol na swo-
jej ostatniej karcie. Wyjątkowo nie musi go nazywać.

Uwagi:
a) Jeżeli gracz pomyli się i powie „stop”, wskazując symbol, 

który nie jest wspólny dla obu kart, za karę czeka, dopóki 
ktoś inny nie powie „stop”.

b) W przypadku remisu w powiedzeniu „stop” pierwszeństwo 
ma najmłodszy z graczy.

c) Przed rozgrywką można ustawić czasomierz na 10 minut. 
Jeżeli po upływie tego czasu nikt nie pozbędzie się 
wszystkich kart, zwycięzcą zostaje gracz mający najmniej 
kart w ręku. W przypadku remisu wygrywa najmłodszy 
z graczy.
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