
Witajcie kochani po przerwie świątecznej. Wiem, wiem były to nietypowe 

święta, spędziliśmy je w gronie najbliższych nam osób, nie było spotkań z 

rodziną jak to zwykle bywało, ale musimy być dobrej nadziei, że w niedługim 

czasie wszystko wróci do normy. 

  Czy wiecie, że 13 kwietnia obchodziliśmy Dzień Scrabble? 

Scrabble to prosta, ale niezwykle wciągająca gra planszowa, znana i 

uwielbiana na całym świecie!  To wspaniałe połączenie nauki i rozrywki. Gra 

uczy nas nie tylko nowych słówek, ale też spostrzegawczości, rozwija 

wyobraźnię i motywuje do wykorzystywania nadarzających się okazji. 

Gra w Scrabble powstała w 1931 roku, a jej pomysłodawcą był architekt Alfred 

Butts. Założeniem gry jest losowanie pojedynczych liter i układanie z nich słów 

na planszy, dlatego całość przypomina znaną nam wszystkim krzyżówkę. 

Wartość punktowa to również zasługa Buttsa – ustalił ją, obliczając 

częstotliwość występowania liter na stronie tytułowej gazety New York Times. 

Butts przez długi czas próbował zainteresować swoim pomysłem kilka 

najsłynniejszych wytwórni gier planszowych, ale wszystkie odrzuciły ją jako 

zbyt… nudną. Grę zaczęto sprzedawać w 1946 roku pod nazwą Lexiko, jako 

produkt spółki założonej przez Buttsa i Jamesa Brunota, który produkował 

planszówkę własnoręcznie. W 1948 roku prawa do gry nabyła firma Selchow & 

Righter, i uruchomiła masową produkcję pod nazwą Scrabble. 

Do śmierci Alfreda Buttsa w 1993 roku na całym świecie sprzedano ponad 100 

mln egzemplarzy gry! Światowy Dzień Scrabble obchodzimy właśnie w dzień 

urodzin wynalazcy. 

Jedną z największych fanek Scrabble jest… Królowa Elżbieta! Do gry przyznaje 

się również Barack Obama – były prezydent USA nie ukrywa, że uwielbia w ten 

sposób się relaksować. Polscy politycy też lubią pogłówkować: Donald Tusk 



często grywa z żoną, a Marek Borowski swoją przygodę z grą rozpoczął w 

latach 70., na własnoręcznie zrobionej planszy. Zawodowym scrabblistą, 

zarejestrowanym w Polskiej Federacji Scrabble’a był również Grzegorz 

Miecugow, wielki fan planszówki. 

Przy Scrabble relaksują się też gwiazdy show-biznesu – Taylor Swift, Justin 

Timberlake, Jessica Biel, Brad Pitt, Jennifer Aniston, Sting, Grażyna Zielińska, 

Joanna Osyda, Małgorzata Pieczyńska… Królowa popu – Madonna – przyznała 

nawet, ze podczas jednej ze światowych tras koncertowych grała co wieczór w 

Scrabble z ówczesnym mężem Guyem Ritchie, i bardzo nie lubiła przegrywać. 

Jak widzisz, Scrabble są dla wszystkich – bez względu na miejsce i czas gry, 

wiek czy status grających! Pozytywne emocje, zdrowa rywalizacja i rozwijanie 

wyobraźni to najlepsze cechy, jakich możemy oczekiwać od gry planszowej. 

Scrabble pozwalają zapomnieć o przyziemnych sprawach i przenieść się do 

świata, w którym liczy się każde słowo!  

 

 

 

 

 

Pamiętajcie, że wszystkie słowa, co do których macie wątpliwości czy 

występują możecie sprawdzić w Oficjalnym Słowniku Polskiego Scrabblisty. 

http://www.pfs.org.pl/osps.php  

Życzę udanej zabawy! 

Pozdrawiam 
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