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© Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, 
Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Inicjatyw Twórczych, 2022

Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach  
ul. Bursztyna 1, 39-100 Ropczyce

Pytania? Uwagi? Pomysły? Brakujące karty?  
Napisz do nas: ck@ropczyce.info.pl

Wydanie I

Projekt gry: Wojciech Sieroń
Opracowanie graficzne: Żaklina Karaś-Siepierska, Witold 
Szczygieł, Katarzyna Borys
Grafika symboli: Żaklina Karaś-Siepierska
Opracowanie historyczne: Władysław Tabasz
Koordynator projektu: Agnieszka Róg, Sylwia Ruszel
Korekta: Michał Sieroń
Skład i przygotowanie do druku: Jędrzej Sieroń
Za inspirację pragniemy podziękować twórcom gry Dobble 
oraz serii gier ZnajZnak. 
Specjalne podziękowania dla: Łukasza M. Pogody (BEN IPN) 
oraz Moniki Warchał (Fabryka Kart) - za pomoc, wsparcie 
i życzliwość
Gra wyprodukowana przez: Fabryka Kart



Gra uczy rozpoznawania symboli związanych 
z historią Ropczyc. Każda para kart ma zawsze 
jeden wspólny symbol. Należy go jak najszybciej 
znaleźć i prawidłowo nazwać. 
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1855
utworzenie powiatu ropczyckiego

Centrum Kultury
nosi imię Józefa Mehoff era, organizuje cykliczne imprezy

Dęby pamięci
wraz z obeliskiem znajdują się przed SP nr 1

Herb Powiatu
jeden z symboli powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Oświetlenie gazowe
niegdyś obsługiwane przez latarnika miejskiego

Logo Klubu Gier Planszowych
KGP od ponad 10 lat popularyzuje nowoczesne gry planszowe

Logo zespołu Halicz
Zespół Pieśni i Tańca „Halicz ” działający od 40 lat

Pomnik Bohaterom Walczącym o Niepodległość
w obecnej postaci, na Rynku

Pomnik Papieski
pomnik św. Jana Pawła II obok kościoła farnego

Stary Kościół na Górce
już nieistniejący, obecnie zastąpiony kościołem pw. św. Barbary

Stary Rynek
widok z okresu międzywojennego

Zakłady Magnezytowe
jeden z ważniejszych zakładów na terenie miasta

rewers

132 karty do gry 

Elementy gry
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Karta do gry (rewers)

Jak czytać karty?

Miniaturki 
symboli

Definicje  
symboli

Nazwa symbolu

Symbol

Dodatkowy opis wyjaśniający

Rozgrzewka (2–8 graczy)

1 Karty rozdaje się po równo pomiędzy grających. Gracze 
kładą karty przed sobą ułożone w stos awersem do góry. 

2 Najmłodszy z graczy kładzie kartę z wierzchu swojego 
stosu na środku pola gry. Od tej chwili wszyscy gracze 
równocześnie szukają wspólnego symbolu na karcie leżą-
cej na wierzchu własnego stosu i stosu na środku pola gry. 
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3 Ten, kto znajdzie wspólny symbol i pierwszy wypowie 
na głos jego nazwę, przekłada swoją kartę na wierzch 
stosu leżącego na środku i gra toczy się dalej. Jeżeli gracz 
nie zna nazwy symbolu, musi poświęcić cenne sekundy 
na odwrócenie karty i sprawdzenie jej poprawnego 
brzmienia wypisanego na rewersie tłustym drukiem.  

4 Gra kończy się, gdy jeden z graczy pozbędzie się 
ostatniej karty.

3



4

4

22

22

86

55

2 Następnie gracze wykładają równocześnie na stół kartę 
ze spodu stosu. Na dwóch kartach leżących na stole szu-
kają symbolu wspólnego dla obu kart. 

Pojedynek (od 1 do 13 par graczy)

86
55

1 Gracze siadają obok siebie. Każdy z graczy dostaje pięć 
kart i trzyma je w ręku ułożone w stos awersem do góry. 
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1254
pierwsza pisana wzmianka o Ropczycach

Fontanna miejska
zastąpiona inną podczas przebudowy Rynku

Galeria kowalstwa
gromadząca wyroby uczestników jarmarków kowalskich

Gruba
dawna nazwa sezonowej piwnicy w stoku wzgórza

Logo biblioteki miejskiej
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

Orzeł Biały
herb Polski z czasów panowania króla Kazimierza Wielkiego

Herb Powiatu
jeden z symboli powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Herb Ropczyc
jeden z symboli miasta

Kino Przyjaźń
już nieistniejące, mieszczące się niegdyś w domu parafi alnym

Kirkut
cmentarz żydowskich mieszkańców Ropczyc

Kiwon w Brzezówce
żuraw pompowy wydobywający ropę

Kładka na Wielopolce
już nieistniejąca, kiedyś ułatwiała dotarcie do Sanktuarium
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4 Po nazwaniu symbolu (bądź powiedzeniu „nie wiem”) 
gracz odwraca swoją kartę i odczytuje z rewersu na głos 
nazwę wspólnego symbolu wypisaną tłustym drukiem.

4

STOP!

„Dźwig”

3 Ten, kto pierwszy znajdzie wspólny symbol, mówi 
„stop”, wskazuje go na swojej karcie i podaje nazwę.
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7 Rozgrywka kończy się, gdy jeden z graczy wyłoży 
wszystkie karty i jako pierwszy wskaże na ostatniej karcie 
wspólny symbol. Wyjątkowo nie musi go nazywać. 
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DOBRZE!
„Kiwon w Brzezówce”

ŹLE!

5 Jeżeli graczowi nie udało się poprawnie nazwać symbolu 
(bądź powiedział „nie wiem”), zabiera ze stołu swoją kartę 
i kładzie na wierzch swojego stosu kart, awersem do góry. 
Następnie ze spodu swojego stosu dokłada nową kartę i gra 
toczy się dalej. 
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6 Jeżeli gracz poprawnie nazwał symbol, kartę oddaje 
przeciwnikowi, który kładzie ją na wierzch swojego stosu, 
awersem do góry. Następnie gracz, który poprawnie nazwał 
symbol, dokłada nową kartę ze spodu swojego stosu i gra 
toczy się dalej. 



Wariant wieloosobowy (3–8 graczy)

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 
równocześnie szukają wspólnego symbolu na karcie leżącej 
na wierzchu własnego stosu i stosu gracza po lewej stronie.
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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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1362
nadanie praw miejskich Ropczycom przez Kazimierza Wielkiego

Marcin Daniec
satyryk, pochodzi z Wielopola, absolwent ropczyckiego LO

Flaga Powiatu
jeden z symboli powiatu ropczycko-sędziszowskiego

Kiwon w Brzezówce
żuraw pompowy wydobywający ropę

Oświetlenie gazowe
niegdyś obsługiwane przez latarnika miejskiego

Włodek Markowicz
youtuber, prowadzi program Lekko Stronniczy

Osiedle Czekaj
kościół pw. św. Rodziny

Karczma
niegdyś istniejąca na Podsłońcu, przy trakcie królewskim

Sanktuarium
miejsce kultu Matki Boskiej Królowej Rodzin zwane kościółkiem

Stary Most Stalowy
nad Wielopolką o charakterystycznej konstrukcji przęseł

Wielopolka
rzeka płynąca przez nasze miasto, bywa kapryśna

Znak Powstania Styczniowego
którego walki miały miejsce w naszych okolicach
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3 Ten, kto pierwszy znajdzie wspólny symbol, mówi „stop”, 
wskazuje znak i podaje jego nazwę. W tym czasie pozostali 
gracze, poza tym siedzącym z lewej strony, zakrywają ręką 
swoje karty.

22

STOP!

„Kościół”
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ŹLE!

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

DOBRZE!
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Uwagi:

l 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”.

l W przypadku jednoczesnego powiedzenia „stop” pierw-
szeństwo ma najmłodszy z graczy.

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

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