Instrukcja
Instruction

Od czasów starożytnych, od Termopil i Masady, każde państwo i każdy naród ma w swojej historii bitwę, która jest symbolem męstwa, bohaterstwa i poświęcenia. Dramatyczne dzieje Polski XIX i XX w. sprawiły, że Polacy kultywują pamięć o kilku takich walkach. Jedną z nich jest
bitwa o Monte Cassino.
Szczególne znaczenie tej bitwy dla Polaków nie jest związane jedynie z militarnymi konsekwencjami zwycięstwa i niezwykłym poświęceniem żołnierzy. Monte Cassino symbolizuje o wiele więcej niż zasługi wojskowe.
Zdecydowana większość żołnierzy 2 Korpusu Polskiego pochodziła z Kresów Wschodnich, które w myśl paktu Ribbentrop-Mołotow
Since antiquity, since Thermopylae and Massada, every state and
nation has had a battle that symbolises mettle, heroism and sacrifice. It is because of the dramatic history of Poland in the 19th and
20th century that Poles cultivate memory of such struggles. One of
them is the battle of Monte Cassino.
Its special significance for Poles is related not only with the military consequences of victory and the extraordinary sacrifice of the
soldiers. Monte Cassino symbolises far more than military merit.
A decisive majority of the soldiers of the 2nd Corps came from Poland’s Eastern Borderlands (Kresy), which on the basis of the Ribbentrop-Molotov pact of 1939 were occupied by the Soviet Union.

w 1939 r. znalazły się pod okupacją Związku Sowieckiego. Zanim trafili oni do armii dowodzonej przez gen. Władysława Andersa, przeszli
przez piekło sowieckich deportacji, więzień i łagrów. Walcząc z niemieckim wrogiem, nie wiedzieli, że zachodni alianci już w Teheranie
obiecali Stalinowi, iż ich rodzinne ziemie zostaną włączone do Związku
Sowieckiego. Większość uczestników bitwy nigdy nie wróciła nie tylko
do domu, ale nawet do Polski w jej nowych granicach.
Bitwa o Monte Cassino jest także jednym z symboli dotrzymania przez
Polskę zobowiązań sojuszniczych. Niestety nie doczekaliśmy się wypełnienia tych zobowiązań przez naszych aliantów zarówno w roku 1939,
jak i 1945.
Before they joined the army commanded by Gen. Władysław Anders, had gone through the hell of Soviet deportations, prisons and
camps. When they fought against the German enemy they were
not aware that already in Teheran the Western allies had promised
Stalin that the soldier’s homeland would be incorporated into the
Soviet Union. Most combatants of this battle never returned not
only to their homes but not even to Poland in her new borders.
The Battle of Monte Cassino is also a symbol of Poland’s keeping
its obligations as an ally. Unfortunately, we never saw the fulfilment of those obligations by our western allied, neither in 1939 nor
in 1945.

Nie ma chyba Polaka, który nie znałby chociaż refrenu pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”. Przez długie lata komunistycznej dyktatury była ona znakiem pamięci, a bezpośrednio po wojnie także znakiem
sprzeciwu. Dziś śpiewamy tę pieśń z dumą, jako wolni obywatele niepodległej ojczyzny. Wiemy, że zrodziła się ona także z krwi tych, którzy
polegli pod Monte Cassino. Pamiętamy też o tych, którzy przeżyli, by
zaznać gorzkiego losu tułacza bądź represji w zniewolonej ojczyźnie.
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej/
President of the Institute of National Remembrance
dr Łukasz Kamiński

There can hardly be any Pole who would not know at least the refrain of the song “Red Poppies on Monte Cassino” (Czerwone maki
na Monte Cassino). For many years of communist dictatorship it was
a token of remembrance, and right after the war also a sign of resistance. Today we sing this song as free citizens of our independent Fatherland. We know that it is made of the blood of those who
fell at Monte Cassino. We also remember those who survived only
to experience the bitter fate of an exile or repressions in the captive homeland.

Gra uczy rozpoznawania symboli historycznych. Każda
para kart ma zawsze jeden wspólny symbol. Należy go jak
najszybciej znaleźć i prawidłowo nazwać.
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Gracze siadają obok siebie. Każdy z graczy dostaje pięć
kart i trzyma je w ręku ułożone w stos awersem do góry.

In the game players acquire knowledge of historical
symbols. Every two cards have one common symbol. The
aim of the game is to find the symbol as fast as you can
and name it.
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Players sit next to each other. Each player gets five cards
and holds them in his hand stacked face up.
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Następnie wykładają równocześnie na stół kartę ze spodu
stosu. Na dwóch kartach leżących na stole gracze szukają
symbolu wspólnego dla obu kart.

Players simultaneously put one card from the bottom of
their stack on the table. Players look for one symbol that can
be found on both of the two cards laying in front of them.
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Ten, kto pierwszy znajdzie wspólny symbol, mówi
„stop”, wskazuje go na swojej karcie i podaje nazwę.

Stop!
„Choinka
bożonarodzeniowa”

“Christmas tree”
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The player who finds the symbol first says “stop”.
He points at the symbol and names it.
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Po nazwaniu symbolu (bądź powiedzeniu „nie wiem”)
gracz odwraca swoją kartę i odczytuje z rewersu na głos
nazwę wspólnego symbolu wypisaną tłustym drukiem.
3. Dywizja Strzelców Karpackich

Polska wielka jednostka piechoty w składzie 2. Korpusu
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Stanów Zjednoczonych
Używana wFlaga
latach
1912–1959
Używana w latach 1912–1959

13. Wileński Batalion Strzelców „Rysie”

3rd Carpathian Rifle Division

Polish infantry unit, a part of Polish 2nd Corps

Flag of the United States of America
Used in years 1912–1959

13th Wilno „Lynx” Rifle Batalion

Wchodził w skład 5. Kresowej Dywizji Piechoty

A part of Polish 5th Kresovian Infantry Division

Wzgórze Monte Calvario, 593

Monte Calvario, hill 593

13. Wileński Batalion Strzelców „Rysie”
Jedno ze wzgórz w rejonie Monte Cassino – ważny bastion
obrony niemieckiej

One of the hills in the area of Monte Cassino. An important point
of the German defense

Emblem ofPiechoty
the Polish 2nd Armoured Brigade
2. Brygady Pancernej
Wchodził wNaszywka
składrozpoznawcza
5. Kresowej
Dywizji
Znak noszony na rękawie munduru

Pułk 4. Pancerny „Skorpion”

The stripe from the uniform sleeve

4th Armoured Regiment “Scorpion”

Wzgórze Monte Calvario, 593
Jego szwadrony wspierały natarcie polskiej piechoty pod
Monte Cassino

Krzyż św. Benedykta

Supported the Polish attack on Monte Cassino

Saint Benedict’s Cross

Jedno ze wzgórz
w rejonie Monte Cassino
– ważny bastion
15. Wileński Batalion Strzelców „Wilki”
15th Wilno “Wolves” Rifle Battalion
obrony niemieckiej
Znany od XI w. medalion będący ważnym sakramentalium
katolickim

Important Catholic medallion in use since the 11th century

Wchodził w skład 5. Kresowej Dywizji Piechoty

A part of Polish 5th Kresovian Infantry Division

Sztandar 5. Kresowej Dywizji Piechoty

5th Kresovian Infantry Division banner

16. Lwowski Batalion Strzelców

16th Lwów Rifle Batalion

3rd Carpathian Rifle D

Polish infantry unit, a part of P

Flag of the United Stat
Used in years 1912–1959

Źle!

13th Wilno „Lynx” Rifl

A part of Polish 5th Kresovian I

Monte Calvario, hill 59
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Wzór sztandaru polskich jednostek wojskowych

Wchodził w skład 5. Kresowej Dywizji Piechoty

A design for typical banner of Polish military unit

A part of Polish 5th Kresovian Infantry Division

Czołg M4A2
III
Znak noszony
na Sherman
rękawie
munduruM4A2 Sherman III tank
Amerykański czołg średni, jeden z najbardziej popularnych
czołgów II wojny światowej

American Medium Tank. One of WWII’s most numerous tanks
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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.

If the player failed to name his symbol correctly (or said
“I don’t know”), he takes his card from the table and puts it
face-up on top of his stack. He then puts another card from
the bottom of his stack on the table and the game goes on.
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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.

„3. Dywizja
Strzelców Karpackich”

dobrze!

“3rd Carpathian
Rifle Division”

good!
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If the player manages to name the symbol correctly, he
then gives his card to his opponent who puts it face-up
on top of his stack. Next, the winning player puts another
card from the bottom of his stack on the table and the
game goes on.
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Rozgrywka kończy się, gdy któryś z graczy nie będzie
miał kart w ręku i jako pierwszy wskaże na ostatniej karcie
wspólny symbol (nie musi go nazywać).
Gra jest dostępna w 13 wersjach kolekcjonerskich oznakowanych na pudełku oraz na kartach literami od A do N. Każde pudełko jest samodzielną
grą. Karty z różnych zestawów można ze sobą mieszać.
Za inspirację autor gry pragnie podziękować twórcom gry Dobble, zasady
ZnajZnak – Monte Cassino są twórczym rozwinięciem ich pomysłu. Dziękujemy także pracownikom Muzeum Wojska Polskiego oraz Andrzejowi
Lipsonowi za pomoc w zdobyciu materiałów graficznych.
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The game ends when either of the players has no cards
left in hand and finds the last common symbol on pair of
cards (he doesn’t has to name it).
The game is available in 13 collectors’ versions. The boxes and cards are
labeled with letters from A to N. Each box is a complete game set. Feel
free to mix card sets if you like.
The author wishes to thank the creators of Dobble for their inspiration. The
rules of ZnajZnak–Monte Cassino are based on their idea. We also thank
the Polish Army Museum staff and Andrzej Lipson fot their help for their
help in acquiring graphic material.
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