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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 - czyli Krasnale 

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: 
Na podstawie zdjęcia tablicy pamiątkowej oraz komunikatu ogłoszonego po kapitulacji rozwiążcie proste 
zadanie: 
Wypisz dane z komunikatu: 

 
- dzień i miesiąc kapitulacji:  
 
 
i dodaj wszystkie cyfr występujące w dacie (wynik musi być cyfrą) 
Wasz wynik to: 

  
 

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

zapamiętajcie ją! 

 

2. SKĄD PRZYBYLI? 
 

Teraz Zadanie 2, które znajdziecie w kopertach z nazwą Zespołu w Skarbcu Wiedzy 

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.  
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Przyklejcie też na mapce flagi do dwóch narysowanych na mapie państw 

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

zadanie nr 2 dostać przepustkę i grać dalej.  

 

 

3. ZASZYFROWANE POJĘCIA 

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

był kim na ziemiach odzyskanych zaraz po wojnie. 

Zadanie 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! 
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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 - pokażcie numery zdjęć i liczbę poprawnych odpowiedzi. 

Dostaniecie na wynikach Sondy pieczątkę “gotowe” - i przechodzicie 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!   

 

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

stanowiskach - pamiętajcie - Wasz komputer ma numer równy z wynikiem z pierwszego zadania. 

 

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 dostaniesz od Asystentki 

 

Krzyżówka rozwiązana! Gratulacje!  Pokaż Asystentce 

 

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 edukacji. 
W kopercie są teksty, na podstawie których rozwiążcie dwa zadania: 

1. mały test wiedzy 

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

       Asystentki Biblioteczne 
 
 


