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założenia: 

- podział klasy na 3-osobowe zespoły 

- wszyscy rozwiązują takie same zadania na kartach pracy 

- wszystko odbywa się w jednym pomieszczeniu 

- liczą się zebrane punkty + czas + estetyka 

 

Poniższy scenariusz jest dokumentem roboczym! –  

 

Lp. Zadanie Tytuł Materiały/ opis Miejsce 

 Wstęp 

Drodzy gracze, 
przed Wami nie lada wyzwanie – zmierzycie się z 
zadaniami, których tematyka dotyczy wydarzeń 
rozgrywających się na Dolnym Śląsku ponad 
siedemdziesiąt lat temu. 
Jesteście specjalnym Zespołem Badaczy powołanym 
przez DBP do odkrycia tajników życia pierwszych 
powojennych mieszkańców naszego regionu. Pomagać 
Wam będą patroni Waszych drużyn  
Pracujecie jako zespół. Waszym obowiązkiem jest 
zapisanie rozwiązania każdego zadania na karcie 
pracy, która później będzie oceniona.Wszystkie zadania 
i podpowiedzi znajdują się na terenie sali, w której się 
znajdujemy. 
Zasady gry: 
- liczba zadań - 6 
- czas na rozwiązanie – 60 minut 
- macie dostęp do Skarbca Wiedzy – teksty, artykuły, 
książki, atlasy, słowniki - oraz do Galerii zdjęć 
Fabuła gry ułożona jest chronologicznie. 
Czas zaczynamy liczyć dopiero po omówieniu zasad 
gry. 
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Czy wszytsko jasne? Zatem drodzy Badacze – 
rozpoczynamy grę. 
Temat, który nas wprowadzi w klimat gry to kapitulacja 
Wrocławia.  
Zobaczcie na zadanie nr 1 … i czas start! 
 

Wprowadzenie do zadania 1 – we wstępie powyżej 

1. Kapitulacja –  

 
Nie
mie
ccy 
parl
am
ent
ariu
sze 
uda
ją 
się 
na 
roz

mowy z dowództwem radzieckim w celu poddania 
Wrocławia, 6 maja 1945 

- wstęp 
- wręczenie kart pracy 
 

sala 
dydaktycz
na 
- stoliki 
do pracy 
w 
grupach 

 zadanie 

Wypisz dane z komunikatu: 
- dzień i miesiąc kapitulacji 
- rok kapitulacji 
- liczba dział oddających honory wygranym 
- dzień i miesiąc oraz godzina wzięcia do niewoli żołnierzy 
niemieckich 
- liczba żołnierzy niemieckich wziętych do niewoli oraz zabitej 
ludności cywilnej 
 

6+5=11 
1+9+4+5=19 
2+2+4=8 
7+5+19=31=3+1=4 
40000+80000=4+8=12 
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i wylicz sumę (dodaj) liczby oznaczającej … 

 

 
 
 
 
odp.: 
najważniejsze fakty 
- 6 maja 1945 
- wojska radzieckie 1 Frontu Ukraińskiego 
- kapitulacja - gen. Niehoff 
- do niewoli 40 tys. żołnierzy i oficerów 
niemieckich 
0-4 pkt. 
 
forma notatki – styl – ortografia 
0-4 pkt. 
 
 
razem 
0-8 pkt. 

 
Na podstawie tablicy pamiątkowej oraz komunikatu 
(poniżej) ogłoszonego po kapitulacji sprządźcie krótką (5 
zdań) notatkę do gazetki szkolnej upamietniającej 
podpisanie kapitulacji przez niemiecki Breslau. Wybierz 
najważniejsze fakty. 
Komunikat: 
Moskwa kapitulację Wrocławia uczciła salutem z 224 dział i 
komunikatem: Breslau padł. Wojska 1 Frontu Ukraińskiego, 
po długotrwałym oblężeniu, 7 maja, całkowicie zawładnęły 
miastem i twierdzą Breslau. Garnizon niemieckich wojsk 
broniący miasta z komendantem generałem piechoty 
Niehoffem na czele i jego sztabem zaprzestał oporu, złożył 
broń i poddał się do niewoli. 7 maja do godziny 19.00 wojska 
nasze wzięły do niewoli w mieście Wrocław przeszło 40000 
niemieckich żołnierzy i oficerów. 
Tablica: 
 

- zdjęcie tablicy 
- komunikat 
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Doskonale. Pierwsze zadanie wykonane.  
Teraz przejdźcie do opisu zadnia 2. Przeczytajcie uważnie tekst, który specjalnie dla Was został przygotowany przez asystentów bibliotecznych. Bardzo 
jest potrzebna Wasza pomoc w ustaleniu jakiej narodowości byli pierwsi osadnicy na Dolnym Śląsku.  
 

Wprowadzenie do zad. 2: 
Dolny Śląsk nie dla wszystkich był ziemią obiecaną… Kim byli pierwsi mieszkańcy naszego regionu i skąd przyjechali? 
Jedzą nas wszy, my jemy tylko to, co ukradniemy z pól, jedziemy już ponad miesiąc i końca nie widać. I może i dobrze, bo nie wiadomo, jaki jest ten koniec - 
pisał w dzienniku jeden z ponad dwóch milionów przesiedlanych z Kresów na ziemie zachodnie. Jechali na nie: bo musieli, bo chcieli, bo skusił ich obiecany 
dobrobyt:  
„Na Zachód – krzyczą plakaty 
Na Zachód – do Eldorado 
Kraj piękny, żyzny, bogaty 
Więc jadą, jadą, jadą” 
Po zakończeniu wojny Polska otrzymała w zarząd pas ziem zachodnich. Miało to być zadośćuczynienie za poniesione straty wojenne i zaanektowane przez 
Związek Radziecki wschodnie ziemie Rzeczpospolitej. W okresie tuż powojennym, na terenie Dolnego Śląska, mieszkała jeszcze ludność rdzenna, i wciąż 
napływał strumień nowych osiedleńców. Jednocześnie w miastach i w całym regionie stacjonowały wojska sowieckie, które czuły się tutaj „jak u siebie”. W 
czasie „wyzwolenia” obszaru Dolnego Śląska przez Armię Czerwoną prawie w ogóle nie było ludności polskiej. Niewielki procent Polaków stanowili 
więźniowie obozów przymusowej pracy – w tym także Żydzi. Tuż po wojnie zdecydowaną większość mieszkańców Dolnego Śląska stanowiła ludność 
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niemiecka. Stopniowo, z czasem zaczęła pojawiać się ludność napływowa z różnych części Polski, z Kresów i tzw. „repatrianci” ze Związku Radzieckiego oraz z 
różnych krajów Europy. Osoby te często o różnej przynależności narodowo-etnicznej stanowiły na tym obszarze ciekawą mieszankę. Każda grupa przywoziła 
ze sobą jakiś bagaż kulturalny, który musiał funkcjonować w nowym, obcym otoczeniu, w nowych okolicznościach i warunkach Polski Ludowej. W latach 
powojennych skład etniczny miast ulegał ciągłym przeobrażeniom. Dzisiaj mówimy o Wrocławiu i innych miastach Dolnego Śląska, że jest to region wielu 
kultur i wielu nacji (narodowości).  
 

2.  

 
Wieloetniczność Wrocławia – mapka 
narodowości osadników 
 
 
- Francuzi 
- Jugosłowianie 
- Ukraińcy 
- Grecy 
- Litwini 
- Białorusini 
 
 
 
0-5 pkt. 

 
Przeczytajcie fragmenty artykułu „Dolny Śląsk nie dla wszystkich 
był ziemią obiecaną”, którą znajdziecie w naszym Skarbcu 
Wiedzy i zaznaczcie na dołączonej mapie (rysując strzałkę) skąd 
przyjechali pierwsi mieszkańcy naszego regionu – spróbujcie 
zaznaczyć minimum  5 narodowości 
Przyklejcie na mapce 3 flagi państw – zadanie dodatkowe 

- wydruk 
artykułu 
- mapy  Europy 
w karcie pracy 
- kredki lub 
flamastry 

sala 
dydaktyczna 
- Skarbiec 
Wiedzy 
- stoliki do 
pracy 
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Udało się! Mapka gotowa.  
Drodzy Badacze, w Atlasie historycznym na stronie z mapą Europy po II wojnie światowej są koperty, w których znajduje się kolejne zadanie dla Was. 
Zatem ruszajcie do Skarbca i wyszukajcie kopertę dla Waszej grupy z zadaniem nr 3. 
 

Wprowadzenie do zadania 3: 
Pierwsi osadnicy przybywali na Dolny Śląsk z różnych stron Europy. Tzw. kresowianie zmuszeni byli do opuszczenia swoich domów, ponieważ zmieniły się 
granice ich ojczyzny, a wschodnie ziemie przedwojennej Polski znalazły się po II wojnie światowej na terenie Związku Radzieckiego. Byli nazywani 
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repatriantami, czyli osobami powracającymi do kraju po dłuższej nieobecności. Na ziemie zachodnie powojennej Polski przesiedlali się również mieszkańcy 
centralnej części kraju w celu znalezienia pracy czy zdobycia majątku, chcieli osiąść na Dolnym Śląsku. Przybyli także Polacy z Europy, którzy emigrowali wiele 
lat wcześniej z Polski i po wyzwoleniu postanowili zamieszkać w ojczyźnie. Pamiętajmy, że mieszkali tu również autochtoni, czyli Niemcy – rdzenni 
mieszkańcy regionu, którzy pozostali z różnych przyczyn w Polsce.  
Jak ich odróżnić – czyli kto był kim w powojennym czasie? 
Jeśli macie problem z wyjaśnieniem pojęcia – skorzystajcie ze słownika języka polskiego! 
   

3.  

Osiedleń
cy  - 
zaszyfro
wane 
wiadom
ości 

Poniżej znajdują dwie zaszyfrowane wiadomości. Otwórzcie koperty, rozszyfrujcie słowa i 
wpiszcie w wolne pola rozszyfrowane pojęcie. Następnie znajdźcie wyjaśnienie tego słowa i 
wpiszcie w drugim polu (wyjaśnienia znajdziesz w tekście lub słowniku) 
 
na przykład 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- atlas historyczny 
– mapa Europy po 
II wojnie światowej 
- słownik języka 
polskiego 
- koperty z kartką z 
szyfrem i 
definicjami 
 

sala 
dydaktyczna 
- Skarbiec 
Wiedzy 
- stoliki 

ZĆDIWPDIJ 
 

definicja: 

RŚHZDGOZJD 
 

definicja: 
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 0-4 pkt. 

w kopercie będzie przygotowana kartka z szyfrem i definicjami 
 
Szyfr ODWRÓCONY ALFABET: 
 

Aby rozszyfrować hasło należy posłużyć się tabelą z odwróconym alfabetem, czyli literze A 
odpowiada w tabeli litera Z a literze T odpowiada w tabeli litera D.  
 

A B C Ć D E F G H I J K L 
Z Y W U T Ś S R P O N M Ł 

 
DEFINICJE: 
 

ten, kto został przesiedlony lub przesiedlił się, osiadł w innym miejscu 

człowiek, który osiedlił się lub którego osiedlono na terenach objętych osadnictwem 

wychodźca, emigrant wracający na stałe do kraju 

rdzenny mieszkaniec danego regionu 

osoba powracająca do kraju po długim pobycie na obczyźnie, uchodźcy, przesiedleńcy 

 
Prawidłowe odpowiedzi: 

ZĆDIWPDIJ autochton rdzenny mieszkaniec danego regionu 

IFZTJOM osadnik 
człowiek, który osiedlił się lub którego osiedlono na 
terenach objętych osadnictwem 

HGAŚFOŚTŁŚJOŚW przesiedleniec 
ten, kto został przesiedlony lub przesiedlił się, osiadł w 
innym miejscu 

GŚŚKORGZJD reemigrant wychodźca, emigrant wracający na stałe do kraju 

GŚHZDGOZJD repatriant 
repatriant – osoba powracająca do kraju po długim 
pobycie na obczyźnie, uchodźcy, przesiedleńcy 

1 i 6 grupa: 
- autochton 
- repatriant 
2 i 7 grupa: 
- osadnik 
- reemigrant 
3 i 8 grupa: 
- osadnik 
- przesiedleniec 
4 i 9 grupa 
- przesiedleniec 
- reemigrant 
5 i 10 grupa 
- repatriant 
- osadnik 
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definicje na podstawie Słownika języka polskiego – PWN  pod red. prof. M. Szymczaka 

 
Zadanie wykonane! Wiecie już skąd przybyli pierwsi osadnicy i kim byli. Przyjechali do nowego miejsca pełni nadziei i wiary w polepszenie swojego losu.  
A co zastali? Przejdźcie do zadania nr 4 
 

Wprowadzenie do zad. 4 
Na terenie Dolnego Śląska w ostatnim okresie II wojny światowej nastąpiła koncentracja działań militarnych, związana ze zdobywaniem tych obszarów przez 
wojska radzieckie, nalotami alianckimi na obiekty wojskowe oraz przechodzeniem wojsk w drodze do Berlina. Od stycznia do maja 1945 roku na Dolnym 
Śląsku trwały niezwykle zaciekłe walki z broniącymi dostępu do centrum Rzeszy wojskami hitlerowskimi. W ich wyniku osadnictwo miejskie w regionie 
poniosło poważne straty. I chociaż zniszczenia były nierównomierne, to i tak region wymagał wielu nakładów finansowych na odbudowę. Dzisiaj już nie 
pamiętamy, jak wyglądały zniszczone budynki i zabytki.  
Wasi pomocnicy – Krasnale, znaleźli zdjęcia zniszczonego Wrocławia (stolicy Dolnego Śląska) i postanowili odnaleźć te miejsca we współczesnym mieście. 
Jednak potrzebują Waszej pomocy    
 

4.  
Zniszczenia wojenne i odbudowa – 
dopasuj zdjęcia i odpowiedz na pytania 

W Galerii obrazów znajdziecie koperty z nazwą Waszej grupy, a 
w niej 2 fotografie zniszczonego miasta. Musicie znaleźć 
współczesny odpowiednik wywieszony (wystawiony) w galerii i 
wpisać do karty nazwę miejsca opisanego na zdjęciu oraz cyfrę 
(liczbę) na nim napisaną. 
Pamiętajcie, żeby nie zabierać zdjęć  z galerii. 
 
 
Uwaga! Panie mogą oczywiście dobrać zdjęcia ze swojego terenu. 
Tylko zasada jest ważna i musi być taka sama dla wszystkich. 

- koperty dla 
każdej grupy ze 
zdjęciami 
zniszczonego 
miasta (takie jak 
miniaturki),  
– wywieszone 
(wyłożone) 
zdjęcia  
odpowiednika 
współczesnego 
Wrocławia z 
informacją co 
znajduje się na 
zdjęciu oraz 
zaznaczonym 
numerem 

sala 
dydaktyczna 
- galeria ze 
zdjęciami 
 

 - dopasowanie zdjęcia i podanie nazwy W każdej kopercie znajdują się 2 fotografie dawnego Wrocławia. Podział zdjęć  
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miejsca 
0-2 pkt. 
- odpowiedź na pytania 0-4 pkt. 
 
razem 0-6 pkt. 

Uczestnicy muszą znaleźć odpowiednik wystawiony w „galerii”. 
Każde współczesne zdjęcie będzie miało naklejoną bądź napisaną 
nazwę miejsca oraz cyfrę (liczbę) (potrzebną do następnego 
zadania) 
 
karta pracy: 

miniatura zdjęcia Wpiszci
e nazwę 
miejsca, 
którą 
znajdzie
cie w 
galerii 

Wpiszcie 
cyfrę(licz
bę) od 1 
do 10 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(dla 10 grup) w 
przygotowanych 
materiałach: 
1 gr.- 1 i 6 
2.gr - 2 i 7 
3gr. - 3 i 8 
4 gr - 4 i 9 
5 gr. - 5 i 10 
6 gr.- 1 i 10 
7 gr. - 2 i 9 
8 gr. - 4 i 8 
9 gr. - 3 i 7 
10 gr. - 5 i 6 
 
 
 
 
do 
przygotowania: 
- wydrukować 
kartki z 
pytaniami 
- wydrukować 
tekst Zniszczenia 
dla każdej grupy 
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Świetnie! Znaleźliście i opisaliście zdjęcia.  
A teraz poszukajcie w naszym „Skarbcu Wiedzy” tekstu o zniszczeniach Dolnego Śląska. Znajdziecie tam również 10 pytań na ten temat (na osobnych 
ponumerowanych karteczkach). Wybierzcie pytania oznaczone numerami ze zdjęć i odpowiedzcie na pytania: 
 

Numer pytania 
(ze zdjęcia) 

Odpowiedź 

  
 

  
 

 
 
 

Wprowadzenie do pyt. 5 
Mimo ogromnych zniszczeń wojennych Wrocław oraz inne miasta zaludniały się. Powojennych wrocławian dzieliły nie tylko różnice wynikające z ich 
doświadczeń. Znacznie większe kontrasty w mentalności istniały między przybyszami o miejskim rodowodzie a rolnikami. Jak im się żyło razem?  
Zbadajcie ten temat   i przejdźcie do pytania nr 5. 
 

5.  

Mieszkańcy miast – jak żyli – list do babci 
 
- przeniesienie zwyczajów ze wsi do 
wielkiego miasta, 
- brak wzorca wielkomiejskiego 
- zwierzęta użytkowe w domach  
- ogródki na trawnikach 
- trudne warunki po wojnie 
- styl 
0-8 pkt 

Przeczytajcie krótki fragment książki o powojennym Wrocławiu 
(skan), który jest w Skarbcu Wiedzy. 
Przenieście się na chwilę w czasie i wyobraźcie sobie, że właśnie 
znajdujecie się w zniszczonym powojennym Wrocławiu.  
Koniecznie chcecie podzielić się swoimi spostrzeżeniami z babcią, 
która pojechała na inny koniec Polski,  więc piszecie do niej list… 
 
Na podstawie przeczytanego tekstu spróbujcie w 10 zdaniach 
przekazać to jak żyło się na co dzień we Wrocławiu: 
Kochana Babciu, 
jesteśmy już we Wrocławiu. Dziwnie się tu mieszka. Miasto jest 
bardzo zniszczone, ale tam gdzie domy są całe, mieszkają ludzie. 

- tekst 
Mieszkańcy 
miast 
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My też znaleźliśmy jakieś lokum– prawie w centrum. Jednak, jeśli 
dobrze się przyjrzeć, to mieszkanie na naszej ulicy bardziej 
przypomina życie na wsi. Babciu, wyobraź sobie, że……………………. 
 
 

List napisany i … jak tylko zacznie działać poczta będzie można go wysłać.   

Wprowadzenie do zadania 6 
Mimo wielu problemów, życie w mieście normalizowało się. Przybysze z miast i wsi, reemigranci z Europy, przesiedleńcy z centralnej Polski i Kresowianie ze 
wschodu wspólnie budowali przyszłość.  Jak wyglądało życie codzienne po wojnie?  
Spróbujcie rozwiązać quiz na ten temat? 
 

6. 
Życie codzienne – rozwiążcie quiz na ten temat korzystając z materiałów pomocniczych umieszczonych pod 
quizem 

1. Sytuacja mieszkaniowa  
2. Komunikacja zbiorowa  
3. Imprezy kulturalne  
4. Codzienność  
 

 

1. Uzupełnij poniższy tekst (0-3 pkt. – za każde uzupełnienie 0,5 pkt):  

W roku 1955 we Wrocławiu sporządzono poufny raport o stanie budynków w mieście. Jego wyniki były alarmujące. Stwierdzono, że stan mieszkań jest 

w fatalnym stanie, a prace remontowe niewystarczające. Wiele mieszkań w ogóle nie nadawało się do zasiedlenia. Przyczyną był występujący 

………………….. (grzyb), budynkom groziło zawalenie, ponieważ nie prowadzono prac …………………………. i  ……………………………… (konserwacyjnych i 

remontowych). 10 lat po wojnie (1955) we Wrocławiu znajdowało się ………………. (231 tys.) lokali mieszkalnych, ale aż 100 tys. było ……………………. 

(zagrzybionych), a ………………………. (83 tys.) wymagało połowicznej renowacji. 

 

2. Odpowiedz na pytania wpisując Prawda lub Fałsz (0-2,5 pkt - za każdą odpowiedź 0,5 pkt.): 

Pytanie Wpisz Prawda lub Fałsz 

1. Sieć tramwajowa do końca wojny była w doskonałym stanie. fałsz 

2. W sierpniu 1945 roku uruchomiono linię tramwajową nr 1 na trasie Biskupin – plac 
Słowiański oraz pierwszą linię autobusową „A” między Dworcem Głównym a placem 

prawda 
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Grunwaldzkim 

3. Pod koniec 1945 roku funkcjonowała już cała sieć komunikacji miejskiej fałsz 

4. Od września 1945 roku działało siedem szkół podstawowych, liceum i szkoła zawodowa prawda 

5. 15 listopada 1945 roku rozpoczął się rok akademicki na Akademii Medycznej fałsz 

 

3. Pierwsze imprezy kulturalne w 1945 roku– przyporządkuj tytuł imprezy do miejsca wystawienia (połącz linią miejsce z imprezą) (0-2 pkt - za każdą 

odpowiedź 0,5 pkt.): 

Miejsce Impreza 

Kino „Schauland” 
filmy niemieckie 

Kino Lalka 
Halka Moniuszki 

Opera 
Majdanek 

 komedia I co z takim robić 

 

4. Codzienność w mieście: odpowiedz na pytanie zaznaczając jedną poprawną odpowiedź (0-1,5 pkt - za każdą odpowiedź 0,5 pkt.): 

1) Kim byli szabrownicy? 

a. rdzennymi mieszkańcami Dolnego Śląska 

b. żołnierzami przybywającymi z niewoli 

c. ludźmi grabiącymi mienie pozostawione przez uciekających 

2) Co dawało osadnikom zatrudnienie w administracji i polskich zakładach? 

a. najlepsze mieszkania w prestiżowej dzielnicy 

b. prawo do korzystania ze stołówki 

c. wyższe wynagrodzenia 

3) Jak mieszkańcy zaopatrywali się w żywność? 
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a. kupowali w sklepach  

b. przywozili ze wsi 

c. handlowali na czarnym rynku 

Zadania do wykonania: 

- nazwać grupy (ja mam 10 grup z Krasnalami – Panie mogą nazwać je inaczej i przygotować mniej zestawów – i drukować tyle razy ile będzie potrzeba) 

- wydrukować materiały pomocnicze – teksty (tyle razy ile będzie grup)  

teksty pomocnicze, szyfry, pytania są poza kartą pracy – żeby karta była czytelniejsza, żeby była krótsza, żeby wykorzystać je wielokrotnie, żeby trochę ruszyć 

dzieci, żeby zobaczyły źródła (książki, atlasy) 

- wydrukować zdjęcia  

są przygotowane zdjęcia współczesne z numerem i podpisem w pdf i w word (w word na różnych komputerach mogą się różnie otwierać) 

są przygotowane zdjęcia dawne jak wyżej (opatrzone numerem dla nas!) – do koperty dajemy bez numerów 

są zdjęcia w jpg w folderze 

- wydrukować certyfikaty – można opracować własne 

- karty pracy w kopertach (A4) z zaznaczonymi nazwą i logo grupy – w przygotowaniu 

- instrukcja!!! - w przygotowaniu 

 

Przygotować „Skarbiec Wiedzy”:  
słownik j. polskiego, encyklopedie, atlas historyczny, książki o Dolnym Śląsku, wydruki artykułów i zdjęć 
 

 

Grupa 1 – Bibliofil 

Grupa 2 – Pomagajek 

Grupa 3 – Syzyfki 

Grupa 4 – Kolekcjoner 

Grupa 5 – WrocLovek 

Grupa 6 – Życzliwek 

Grupa 7 – Motocyklista 

Grupa 8 – Botanik 
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Grupa 8 – Chodziarz 

Grupa 9 – Giełduś 

Grupa 10 - Klucznik 

 

 

Krzyżówka 

 

1. Zanim osadnicy przybyli do Wrocławia ich miejscem zamieszkania była: 
wieś 

2. Które zwierzęta hodowano w łazienkach? 
króliki 

3. Gdzie trzymano kury? 
kuchnia 

4. Na jaki środek transportu mieszkańcy Wrocławia zmienili rowery i wozy konne? 
tramwaj 

5. W jakiej dzielnicy pasły się na skwerach i parkach krowy? 
Grabiszynek 

6. Co hodowali mieszkańcy Śródmieścia i Starego Miasta? 
gołębie 

7. Która z willowych dzielnic Wrocławia słynęła z hodowli krów i świń? 
Biskupin 

8. Co czekało znalazcę za odprowadzenie skradzionej kozy? 
  wynagrodzenie 

9. Co podobało się mieszkańcom centrum miasta? 
bezpieczeństwo 

10. Gdzie powstawały prawdziwe gospodarstwa rolne? 
przedmieścia 

11. Gdzie mieszkali ci, którzy chcieli zmian? 
kamienice 

12. Gdzie uprawiano warzywa? 
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trawniki 
13. Co było przyczyną hodowli zwierząt i uprawy warzyw w mieście? 

głód 
 



Życie codzienne osadników na Dolnym Śląsku 

 

Drodzy gracze, 

przed Wami nie lada wyzwanie – zmierzycie się z zadaniami, których tematyka dotyczy 

wydarzeń rozgrywających się na Dolnym Śląsku ponad siedemdziesiąt lat temu. 

Jesteście specjalnym Zespołem Badaczy powołanym przez DBP do odkrycia tajników życia 

pierwszych powojennych mieszkańców naszego regionu. Pomagać Wam będą patroni 

Waszych drużyn  

Pracujecie jako zespół. Waszym obowiązkiem jest zapisanie rozwiązania każdego zadania na 

karcie pracy, która później będzie oceniona.Wszystkie zadania i podpowiedzi znajdują się na 

terenie sali, w której się znajdujemy. 
 

Zasady gry: 

- liczba zadań - 6 

- czas na rozwiązanie – 60 minut 

- rozwiązanie zadania jest wskazówką do nastepnego pytania 

- macie dostęp do Skarbca Wiedzy – teksty, artykuły, książki, atlasy, słowniki - oraz do Galerii zdjęć. 

 

Fabuła gry ułożona jest chronologicznie od momentu podpisania kapitulacji przez Niemców.  

Czas zaczynamy liczyć dopiero po omówieniu zasad gry 

Czas też się liczy! Zadbajcie też o estetykę pracy. 

Czy wszystko jasne? Zatem drodzy Badacze – rozpoczynamy grę. 

Temat, który nas wprowadzi w klimat gry to kapitulacja Wrocławia.  

 

1. KAPITULACJA BRESLAU 
 

Treść zadania dostępna w Skarbcu wiedzy. 

Na podstawie zdjęcia tablicy pamiątkowej oraz krótkiego komunikatu macie znaleźć liczbową 

odpowiedź na pytanie. Wynik tego zadania będzie potrzebny w dalszej grze. Warto go zapisać lub 

zabrać kartkę z wynikiem! 

2. SKĄD PRZYBYLI? 
 

Drugie zadanie także znajdziecie w Skarbcu wiedzy – w Atlasie historycznym. Musicie na podstawie 

tekstu znaleźć  5 narodowości pierwszych osadników i zaznaczyć strzałkami na mapce z jakich krajów 

przybyli na Dolny Śląsk. 

Jeśli komuś nie uda się dobrze określić narodowości, jest dodatkowa możliwość zaliczenia zadania – 

wybierzecie flagi dwóch państw i przykleicie je w odpowiednim miejscu na mapce. 

Zaliczenie tego zadania to przepustka przekazana przez Asystentkę biblioteczną. 

 

3. ZASZYFROWANE POJĘCIA 

  

Przepustka upoważnia Was do przejścia do Gabinetu szyfrów. Tam Waszym zadaniem będzie 

odkodowanie zagadkowych pojęć. Dowiecie się z nich, kim byli pierwsi mieszkańcy Dolnego Śląska i 

dlaczego przybyli na te tereny. 

Uwaga! Koniecznie zapiszcie pierwsze litery rozszyfrowanych wyrazów: najpierw pierwsze słowo, 

potem drugie. Będą potrzebne do następnego zadania. 

 



Życie codzienne osadników na Dolnym Śląsku 

 

4. ZNISZCZENIA WOJENNE 

Jak ciężko żyło się w zniszczonym kraju zobaczycie rozwiązując następne zadanie. Na chwilę 

przyjmiecie rolę dziennikarzy przygotowujących materiał filmowy o zniszczeniach wojennych.  W 

Galerii obrazów znajdziecie koperty z zaszyfrowanym symbolem – dwie duże litery. Są to pierwsze 

litery odkodowanych w poprzednim zadaniu szyfrów.  

Wasze zadania: przyporządkować zdjęcia starego i nowego Wrocławia i nazwać je. A potem 

zweryfikować zebrane podczas sondy wypowiedzi uczestników badania z tekstem o zniszczeniach 

wojennych (dostępnym w kopertach). Ustalicie, czy odpowiedzi były prawdziwe, czy nie.  

Idziecie do Asystentki, podajecie wynik: numery zdjęć i liczbę poprawnych odpowiedzi. Właściwa 

odpowiedź umożliwia przejście do sali wywiadu administracyjnego, gdzie będzie na Was czekać 

następne zadanie. 

5. MIESZKAŃCY 

Rozwiązując to zadanie poznacie zwyczaje mieszkańców powojennego Wrocławia. Zadanie należy 

wykonać na komputerze. Na każdym stanowisku jest tekst, w którym znajdziecie podpowiedzi do 

pytań. 

Wasze stanowisko jest oznaczone liczbą, która była odpowiedzią na pierwsze pytanie. Po rozwiązaniu 

całej krzyżówki zgłaszacie to Asystentce, która wręcza Wam kartkę z odbitą pieczątką „gotowe”. A z 

nią wracacie do głównej sali i rozwiązujecie ostatnie zadanie. 

6. ŻYCIE CODZIENNE W POWOJENNYM WROCŁAWIU 

W Skarbcu wiedzy znajdziecie koperty z ostatnim zadaniem. Będzie ono polegało na rozwiązaniu 

małego testu wiedzy pt. Zgadywanki osadnika oraz wykreślanki. Zagadki dotyczą codziennego życia w 

powojennym Wrocławiu. Razem możecie dać 16 odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź 

dostajecie punkt. A każdy punkt to mała niespodzianka  

Grupa, która zdobędzie najwięcej punktów będzie zwycięzcą naszej gry.  
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Życie codzienne osadników na Dolnym Śląsku 

karta pracy - Zespół „Życzliwki” 

 

Drodzy gracze, 

przed Wami nie lada wyzwanie – zmierzycie się z zadaniami, których tematyka dotyczy wydarzeń 

rozgrywających się na Dolnym Śląsku ponad siedemdziesiąt lat temu. 

Jesteście specjalnym Zespołem Badaczy powołanym przez DBP do odkrycia tajników życia 

pierwszych powojennych mieszkańców naszego regionu. Pomagać Wam będą patroni Waszych 

drużyn  

Pracujecie jako zespół. Waszym obowiązkiem jest zapisanie rozwiązania każdego zadania na karcie 

pracy, która później będzie oceniona.Wszystkie zadania i podpowiedzi znajdują się na terenie sali, 

w której się znajdujemy. 
 

Zasady gry: 

- liczba zadań - 6 

- czas na rozwiązanie – 60 minut 

- rozwiązanie zadania jest wskazówką do nastepnego pytania 

- macie dostęp do Skarbca Wiedzy – teksty, artykuły, książki, atlasy, słowniki - oraz do Galerii zdjęć. 

 

Fabuła gry ułożona jest chronologicznie od momentu podpisania kapitulacji przez Niemców.  

Czas zaczynamy liczyć dopiero po omówieniu zasad gry 

Czas też się liczy! Zadbajcie też o estetykę pracy. 

Czy wszystko jasne? Zatem drodzy Badacze – rozpoczynamy grę. 

Temat, który nas wprowadzi w klimat gry to kapitulacja Wrocławia.  

 
 

1. KAPITULACJA BRESLAU 
 
Zobaczcie Zadanie nr 1 … i czas start!  
 
Tablica pamiątkowa ustanowiona w 30-tą rocznicę kapitulacji: 
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6 maja 1945 roku oblężone i doszczętnie zrujnowane miasto padło. Ponad 70 lat temu podpisano 
bezwarunkową kapitulację niemieckiego Breslau, które legło w gruzach. To była jedna z ostatnich twierdz III 
Rzeszy. Wojenne oblężenie miasta trwało niemal 3 miesiące. W tym czasie zginęło 80 tys. ludności cywilnej 
oraz tysiące żołnierzy niemieckich i radzieckich.  
 
Komunikat: 

Moskwa kapitulację Wrocławia uczciła salutem z 224 dział i komunikatem: Breslau padł. Wojska 1 Frontu 

Ukraińskiego, po długotrwałym oblężeniu całkowicie zawładnęły miastem i twierdzą Breslau. Garnizon 

niemieckich wojsk broniący miasta z komendantem generałem piechoty Niehoffem na czele i jego sztabem 

zaprzestał oporu, złożył broń i poddał się do niewoli. 7 maja do godziny 19.00 wojska nasze wzięły do 

niewoli w mieście Wrocław przeszło 40000 niemieckich żołnierzy i oficerów. 

Treść zadania w kopercie nr 1 
 

  Doskonale. Pierwsze zadanie wykonane – Wasz wynik to informacja potrzebna do dalszej gry – 

zapamiętajcie ją! 

 

2. SKĄD PRZYBYLI? 
 

Teraz przejdźcie do Zadania 2, które znajdziecie w kopertach z nazwą Zespołu w Atlasie historycznym 

Przeczytajcie uważnie tekst, który specjalnie dla Was został przygotowany przez asystentów 

bibliotecznych. Bardzo jest potrzebna Wasza pomoc w ustaleniu jakiej narodowości byli pierwsi osadnicy 

na Dolnym Śląsku.  

Dolny Śląsk nie dla wszystkich był ziemią obiecaną… Kim byli pierwsi mieszkańcy naszego regionu i skąd 
przyjechali? 
Jedzą nas wszy, my jemy tylko to, co ukradniemy z pól, jedziemy już ponad miesiąc i końca nie widać. I może 
i dobrze, bo nie wiadomo, jaki jest ten koniec - pisał w dzienniku jeden z ponad dwóch milionów 
przesiedlanych z Kresów na ziemie zachodnie.  
Jechali na nie bo musieli, bo chcieli, bo skusił ich obiecany dobrobyt:  

„Na Zachód – krzyczą plakaty 
Na Zachód – do Eldorado 
Kraj piękny, żyzny, bogaty 

Więc jadą, jadą, jadą” 
 

  

Zaznaczcie na dołączonej mapce (rysując strzałkę) skąd na Dolny Śląsk przyjechali pierwsi 

mieszkańcy regionu – spróbujcie zaznaczyć minimum  5 narodowości.  

 Udało się!  Mapka gotowa. Teraz szybko biegnijcie do Asystenta, żeby za dobrze rozwiązane 

zadanie nr 2 dostać przepustkę i grać dalej.  

Uwaga! Gdyby coś poszło nie tak, to jest pytanie dodatkowe   

Przyklejcie na mapce 2 flagi do narysowanych na mapie państw. 
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3. ZASZYFROWANE POJĘCIA 

Drodzy Badacze, dostaliście przepustkę, więc awansowaliście do roli szyfrantów. Pomóżcie zrozumieć kto 

był kim na ziemiach odzyskanych zaraz po wojnie. 

Zadanie oraz podpowiedzi znajdziecie w Gabinecie Szyfrów – koperta z Zadaniem nr 3. Jeśli będziecie mieli 

problem z wyjaśnieniem pojęcia – skorzystajcie ze słownika języka polskiego! 

 Zadanie wykonane!  Wiecie już skąd przybyli pierwsi osadnicy i kim byli. Przyjechali do nowego 

miejsca pełni nadziei i wiary w polepszenie swojego losu.  A co zastali?  

 

Przejdźcie do Zadania nr 4 – ZNISZCZENIA WOJENNE 

Na terenie Dolnego Śląska w ostatnim okresie II wojny światowej nastąpiła koncentracja działań 

militarnych, związana ze zdobywaniem tych obszarów przez wojska radzieckie, nalotami alianckimi na 

obiekty wojskowe oraz przechodzeniem wojsk w drodze do Berlina. Od stycznia do maja 1945 roku na 

Dolnym Śląsku trwały niezwykle zaciekłe walki z broniącymi dostępu do centrum Rzeszy wojskami 

hitlerowskimi. W ich wyniku osadnictwo miejskie w regionie poniosło poważne straty. I chociaż zniszczenia 

były nierównomierne, to i tak region wymagał wielu nakładów finansowych na odbudowę. Dzisiaj już nie 

pamiętamy, jak wyglądały zniszczone budynki i zabytki.  

Waszym zadaniem jest zebranie materiałów do krótkiego filmu o zniszczeniach Wrocławia i Dolnego 

Śląska. Zadanie jest dwuetapowe: przyporządkowanie zdjęć i posortowanie informacji. 

Wasi pomocnicy – Krasnale, znaleźli zdjęcia zniszczonego Wrocławia (stolicy Dolnego Śląska) i postanowili 

odnaleźć te miejsca we współczesnym mieście. Jednak potrzebują Waszej pomocy    

W Galerii obrazów znajdziecie koperty z nazwą Waszej Grupy. Jest ona oznaczona zaszyfrowanym 

symbolem – dwie duże litery. Są to pierwsze litery odkodowanych w poprzednim zadaniu szyfrów.  

Tylko pamiętajcie: najpierw pierwszy wyraz, a potem drugi!!!  

W kopertach znajdziecie fotografie dwóch miejsc w zniszczonym Wrocławiu. Po kolei: 

1. obejrzyjcie zdjęcia starego Wrocławia 

2. poszukajcie współczesnego odpowiednika tego miejsca wywieszonego w galerii zdjęć 

3. wpiszcie do karty (w kopercie) nazwę miejsca opisanego na zdjęciu oraz jego numer 

Świetnie!  Znaleźliście i opisaliście zdjęcia! 

Ale to jeszcze nie koniec tego zadania – do filmu potrzebne są jeszcze informacje. Wcześniej Krasnale 

przeprowadziły sondę wśród mieszkańców i zebrały ciekawe wiadomości o zniszczeniach wojennych na 

Dolnym Śląsku.  

Upps!  Niestety, materiały zupełnie się pomieszały – pytania i odpowiedzi – wszystko razem! Trzeba to 

poprawić. Wasze zadanie znajdziecie w „Skarbcu Wiedzy”: 

1. poszukajcie koperty dla Waszej grupy - znajdziecie w niej tekst o zniszczeniach wojennych na 

Dolnym Śląsku, przeczytajcie go 

2. na podstawie tekstu zweryfikujcie odpowiedzi uczestników sondy 

3. policzcie ile jest prawdziwych odpowiedzi 

4. z wynikiem przyjdźcie do Asystentki  numery zdjęć i liczba poprawnych odpowiedzi 
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Zostaniecie skierowani do sali wywiadu administracyjnego, a tam czeka na Was zadanie przy komputerach. 

Wasze stanowisko pracy to liczba, którą uzyskaliście w pierwszym zadaniu. 

 

Zadanie nr 5 – MIESZKAŃCY  

Mimo ogromnych zniszczeń wojennych Wrocław oraz inne miasta zaludniały się. Powojennych wrocławian 

dzieliły nie tylko różnice wynikające z ich doświadczeń. Znacznie większe kontrasty w mentalności istniały 

między przybyszami o miejskim rodowodzie a rolnikami. Jak im się żyło razem?  

 

Zbadajcie ten temat!  Jesteście już w odpowiednim miejscu  

 

Przeczytajcie krótki fragment tekstu o powojennym Wrocławiu. Tekst znajdziecie przy Waszych 

stanowiskach. 

Przenieście się na chwilę w czasie i wyobraźcie sobie, że właśnie znajdujecie się w zniszczonym 

powojennym Wrocławiu.  Spróbujcie rozwiązać krzyżówkę o życiu mieszkańców Wrocławia zaraz po wojnie. 

 

adres krzyżówki: https://learningapps.org/watch?v=pubo6m2h318  

Krzyżówka rozwiązana! Gratulacje!  

Pieczątka z napisem gotowe jest dopuszczeniem do ostatniego zadania. 

 

Mimo wielu problemów, życie w mieście normalizowało się. Przybysze z miast i wsi, reemigranci z Europy, 

przesiedleńcy z centralnej Polski i kresowianie ze wschodu wspólnie budowali przyszłość.  Jak wyglądało ich 

życie codzienne po wojnie?  

Zadanie 6 – ŻYCIE CODZIENNE W POWOJENNYM WROCŁAWIU 

przeczytajcie teksty z naszego Skarbca i rozwiążcie Zgadywanki Osadnika 

Zagadki dotyczą codziennego życia wrocławian w pierwszych latach po wojnie – problemów z 
mieszkaniami i transportem, życia kulturalnego a także możliwości eduakcji. 
W kopercie oprócz tekstów są dwa zadania: 

1. mały test wiedzy 

2. wykreślanka 

 
 

 

   I to już jest koniec! Dziękujemy za udział w grze i gratulujemy. 

       Asystentki Biblioteczne 
 

 
 
 
 
 

https://learningapps.org/watch?v=pubo6m2h318
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