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Karty Sławnych Polek. Należy je wyciąć przed pierwszą rozgrywką.

Alpinistka i himalaistka – kochała 
chodzić po górach. Jako trzecia 

kobieta na świecie i pierwsza 
Europejka stanęła na Mount 

Evereście, najwyższej górze Ziemi. 
Była pierwszą kobietą na szczycie 

K2.

Fizyk i chemik. Zdobyła dwie 
Nagrody Nobla z różnych dziedzin. 
Z jej inicjatywy prowadzono także 
badania nad leczeniem raka za 
pomocą promieniotwórczości.

Poetka, tłumaczka i eseistka. 
Laureatka Nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury. Założycielka 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 

Dama Orderu Orła Białego.

Wokalistka i kompozytorka jazzowa. 
Śpiewaczka Roku według „New York 

Times” w 1976 roku. Otrzymała 
nagrodę UNESCO „Artysta dla 

Pokoju”.

Aktorka teatralna i filmowa. 
Międzynarodowa gwiazda kina 
niemego, którą podziwiali ludzie 

z wielu krajów.

Pierwsza polska złota medalistka 
olimpijska. Trzykrotna rekordzistka 
świata w rzucie dyskiem. 27-krotna 

mistrzyni Polski. 23-krotna 
rekordzistka Polski. Dama Orderu 

Orła Białego.

Działaczka społeczna i charytatywna. 
Od początku okupacji niemieckiej 

zaangażowała się w niesienie 
pomocy Żydom. Sprawiedliwa wśród 
Narodów Świata. Dama Orderu Orła 

Białego i Orderu Uśmiechu.  

W 1384 roku koronowana na króla 
Polski. Zleciła pierwsze w historii 

Polski tłumaczenie Księgi Psalmów 
na nasz język. Opiekowała się 

szpitalami. Przekazała swój majątek 
Akademii Krakowskiej.

Polska hrabianka i kapitan Wojska 
Polskiego w czasie powstania 

listopadowego. Walczyła o wolność 
Polski. Zebrała i spisała wiele 

polskich piosenek i melodii ludowych.



1
Mamy wspólne zainteresowania ze Sławną Polką.

2
Sławne Polki uczą inspirować innych.

3
Sławne Polki inspirują do pomagania najsłabszym.

4
Sławne Polki uczą samodzielności.

Zasady gry SSŁŁAAWWNNEE  PPOOLLKKII
Przed rozpoczęciem gry należy przygotować po pionku dla każdej osoby oraz do 4 

pionków dla zaznaczenia zasad a także zwykłą kostkę. Należy też wyciąć Karty 
Sławnych Polek.

Na początku każdy z graczy wybiera sobie postać, która będzie go inspirować. Bierze 
kartę z tą postacią i przechowuje do końca gry. Każda z kobiet ma przy wizerunku 3 

symbole, które wiążą się z jej zasługami lub pracą.

Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuci najwięcej oczek na koncie. Ruch polega na 
przesunięciu pionka o tyle pól, ile wypadło oczek na kostce.

Dodatkowe zasady związane z ruchem. Przed rozpoczęciem należy 
wybrać 2 z nich i zaznaczyć je kładąc przy nich po dodatkowym 

pionku. 

Jeśli ruch zakończy się na polu z symbolem, który gracz ma na karcie 
wybranej przez siebie Polki, to przesuwa swój pionek dodatkowo o 4 pola. Nie 

należy zwracać uwagi na symbol na polu, na którym wtedy zatrzyma się 
pionek.

Jeśli ruch zakończy się na polu z symbolem, który ma na karcie wybranej 
przez siebie Polki inna osoba, to przesuwa ona swój pionek dodatkowo o 1 

pole. Nie należy zwracać uwagi na symbol na polu, na którym wtedy zatrzyma 
się pionek.

Pierwsza osoba, która przejdzie lub stanie na pustym polu po zakończeniu 
swojego ruchu przesuwa pionek, który jest ostatni o 5 pól do przodu. Jeśli 

kilka pionków stoi na tym samym polu i w związku z tym kilka jest ostatnich, to 
przesuwają się one wszystkie.

Przy przesuwaniu pionka nie należy pól zajętych przez inne pionki. Podczas 
ruchu należy przeskakiwać przez pola zajęte przez pionki innych osób.

Jeżeli gracze mają problem z ustaleniem, które z zasad powinny obowiązywać w danej 
rozgrywce, to wszyscy rzucają kostką. Wylosowane liczby od 1 do 4 oznaczają zasadę 

do zastosowania. Wylosowane 5 lub 6 oznacza, że gracz nie ma wpływu na wybór 
zasad w danej rozgrywce. W takim przypadku może się zdarzyć, że wylosowanych 

zostanie więcej lub mniej niż 2 zasady.

Wejście na pole „meta” kończy ruch. Wygrywa pierwsza osoba, której pionek jako 
pierwszy dotrze do tego miejsca.
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