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PRZEDMOWA

Istotnym  komponentem  programowym  dzia-
łalności Regionalnego Ośrodka Dialogu i Edukacji
Historycznej  jest  zachęcenie  młodzieży  szkolnej
do zaangażowania się w rożne formy działalności
edukacyjnej  wykraczające  poza  ramy  określone
szkolnym  curriculum. Jedną z ciekawszych metod
umożliwiających  aktywizację  uczniów  na  tym
polu jest gra miejska — forma aktywności pozwa-
lająca na przystrojenie treści edukacyjnych w sza-
ty działania posiadającego charakter rozrywki.

Metoda  ta  wydaje  się  szczególnie  skuteczna
w odniesieniu do przekazywania  wiedzy z  dzie-
dziny historii  lokalnej,  co wynika z faktu,  iż  po-
zwala ona na osadzenie przez uczniów przekazy-
wanych  informacji  w  odpowiednim  kontekście
przestrzennym i chronologicznym poprzez wyko-
rzystanie wiedzy o historii danego obszaru. Zapo-
znając się z historią mijanych na co dzień budyn-
ków i miejsc, uczniowie uzyskują możliwość spoj-
rzenia na swoje otoczenie w nowy sposób oraz za-
chęcani  są do pogłębionej refleksji  zarówno nad
wydarzeniami,  które  rozgrywały się  za  życia  ich
przodków,  jak  również nad samym  charakterem
procesu historycznego.  Wykorzystanie gier miej-
skich nie musi jednakże ograniczać się do wzbo-
gacania  posiadanej  przez  uczniów  wiedzy  doty-
czącej historii ich „małych ojczyzn”. Przykładowo,
metoda ta może być także z powodzeniem stoso-
wana w trakcie wycieczek szkolnych — jej wyko-
rzystanie  pozwoli  zarówno  uatrakcyjnić  formę
przekazywania  informacji  o  odwiedzanym  miej-
scu, jak również wprowadzi element aktywizujący

uczniów, poprzez odejście od klasycznego modelu
zwiedzania,  najczęściej  stosowanego  przy  tego
typu okazjach.

Jak już wspomniano, wykorzystanie gier miej-
skich w procesie edukowania młodzieży pozwala
na  uatrakcyjnienie  procesu  nauczania,  wprowa-
dzając  do  niego  elementy  rozrywki.  Optymalne
wykorzystanie narzędzia w postaci gry miejskiej,
wymaga jednakże poprzedzenia przeprowadzenia
samej rozgrywki szeregiem czynności pozwalają-
cych  na  maksymalizację  efektu  edukacyjnego.
Przykładowo  poprzedzenie  udziału  w  tego  typu
przedsięwzięciu  odpowiednim  merytorycznym
wprowadzeniem w postaci lekcji (lub bloku lekcji)
dotyczących  wykorzystanej  w  grze  miejskiej  te-
matyki historycznej, stanowić może znakomity za-
bieg zwiększenie poziomu retencji informacji, któ-
ry sprawi, iż sama rozgrywka nabierze cech reka-
pitulacji  wtórnej,  pozwalającej  na  utrwalenie
wcześniej przekazanych treści.

Wykorzystanie gier miejskich w procesie edu-
kacyjnym nabiera  dodatkowych walorów w mo-
mencie, gdy uczniowie nie tylko będą w grze brali
udział, lecz gdy zostaną również włączeni w pro-
ces  tworzenia  fabuły  i  mechaniki  gry.  Oddanie
procesu tworzenia gry w ręce uczniów wymusza
na  nich  niejako  podjęcie  trudu  zdobycia  odpo-
wiedniej wiedzy historycznej pozwalającej na za-
planowanie  rozgrywki.  Wydaje  się  to  niezwykle
skuteczną  metodą  zachęcenia  młodzieży  do  po-
szukiwania  informacji  historycznych  na  własną
rękę, a osiągniętego w ten sposób efektu dydak-
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tycznego nie przesłoni nawet fakt, iż w ten sposób
zdobywana  wiedza  będzie  fragmentaryczna
i może nie do końca wpisywać się w program na-
uczania.

Zaangażowanie uczniów w tworzenie gry miej-
skiej  przynosi  również dodatkowe,  wszechstron-
ne korzyści edukacyjne, niekoniecznie bezpośred-

nio powiązane z nauczaniem samej historii. Stwo-
rzenie gry miejskiej  niewątpliwie skutecznie po-
budza kreatywność. Pozwala również na doskona-
lenie umiejętności pracy w grupie.

dr Karol Dziuda

ARTYKUŁY

Wojciech Lerch

Śladami I i II wojny światowej w regionach

Celem pracy jest wskazanie miejsc i wydarzeń,
związanych z  historią  I  oraz II  wojny światowej
w moim regionie Ziemi Dobrzyńskiej,  a konkret-
nie w mojej  „małej  ojczyźnie”  — Bobrownikach.
Pod  względem  chronologicznym  wypowiedź  ta
obejmuje lata 1914–1918 oraz 1939–1945.

Literatura,  poświęcona  tym  wydarzeniom
w regionie, jest nieliczna. Informacji o Bobrowni-
kach w czasie I wojny światowej w dostępnych mi
opracowaniach jest bardzo mało. Więcej informa-
cji mogłem znaleźć o wydarzeniach na tym ternie
z czasów II wojny światowej1.

W czasie I  wojny światowej Bobrowniki były
okupowane przez wojska niemieckie aż do 1918
r.,  czyli  do  odzyskania  niepodległości.  Wiadomo
jedynie, że 1 września 1914 r. wojska rosyjskie za-

1 Spis wykorzystanej literatury znajduje się w zamieszczo-
nej na końcu bibliografii.

częły opuszczać Lipno i okoliczne ziemie. 21 mar-
ca 1915 r., zgodnie z rozporządzeniem Paula von
Hindenburga, zorganizowano na tych terenach są-
downictwo.  W Bobrownikach  zaczął  działać  sąd
gminy, w którym językiem sądowym był niemiec-
ki, ale obowiązywał nadal rosyjski kodeks karny.

Niemcy 1 września 1939 r.  rozpoczęły wojnę
przeciwko Polsce.  W ciągu miesiąca wojska nie-
mieckie  pokonały  broniące  się  jednostki  armii
polskiej i zajęły część terytorium kraju. Po rozpo-
częciu wojny wielu Polaków zostało powołanych
do  wojska,  by  walczyć  z  Niemcami.  Taką  osobą
z terenu Bobrownik,  która otrzymała powołanie,
był Henryk Orszt, nauczyciel. Trafił on do 14 Puł-
ku Piechoty we Włocławku, brał udział w wojnie
obronnej. Uczestniczył w bitwie nad Bzurą, za co
został odznaczony Krzyżem Walecznych. Po klęsce
dostał się do niewoli  niemieckiej.  Przebywał ko-
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lejno  w  Oflagu  II-A  w  Prezalu,  Oflagu  II-E/K
w Neubrandenburgii, Oflagu II-C w Gross-Born na
Wale Pomorskim. 8 stycznia 1945 r. uciekł i zgło-
sił  się  do  I  Armii  Ludowego  Wojska  Polskiego,
w  której  jako  dowódca  walczył  o  przełamanie
Wału Pomorskiego.

W pierwszych dniach wojny wielu mieszkań-
ców  Bobrownik  wyjechało.  Około  12  września
1939  r.  wojska  hitlerowskie  wkroczyły  do  Bo-
brownik. 19 września Niemcy, mieszkający na te-
renie  naszej  miejscowości,  przejęli  władzę,  uru-
chomili  urząd  gmin.  Burmistrzem  został  Jakub
Muller,  miejscowy rzeźnik,  a  jednocześnie politi-
sche Leiter (przywódca partyjny).Według K. Tom-
ma na początku 1940 r. w Bobrownikach było 48
członków NSDAP, 71 członków oddziałów SA, 30
członków oddziałów SS.

Po zakończeniu działań wojennych dokonano
podziału ziem polskich. Dekretem z 8 październi-
ka 1939 r. A. Hilter włączył północną i zachodnią
część  ziem  polskich  do  Rzeszy.  Bobrowniki,  po-
dobnie jak inne miejscowości położone Ziemi Do-
brzyńskiej,  również zostały włączone do III  Rze-
szy. Zgodnie z polityką Niemiec miały ulec germa-
nizacji.  Bobrowniki  zmieniły  swoją  nazwę  na
Stadt  Beberen,  a  działania,  które  podejmowali
Niemcy, były wymierzone w różne grupy społecz-
ne. 60% mieszkańców gminy Bobrowniki, najwię-
cej w tym regionie, zostało wysiedlonych ze swo-
ich  gospodarstw  i  skierowanych  do  pracy  w  III
Rzeszy.  Liczna  grupa dziewcząt  i  chłopców była
też skierowana do pracy w gospodarstwach miej-
scowych  Niemców  na  Bógpomożu,  Gnojnie  czy
Rybitwach. Dokonano również konfiskaty inwen-
tarza i zasobów gospodarstw, np. w Polichnowie,
Bobrownickim  Polu.  Niemcy  przeprowadzili  też

liczne  aresztowania,  szczególnie  tych  mieszkań-
ców, którzy byli aktywni politycznie.

Od  pierwszych  dni  okupacji  niemieckiej  na
tych terenach rozpoczął się odwet na ludności za-
angażowanej  w  organizacje  takie  jak  „Strzelec”,
czy Polski Związek Zachodni. Członkowie tych or-
ganizacji  brali  udział  w  dokonywaniu  rewizji
i aresztowań Niemców, mieszkających na terenie
Bobrownik i  okolic,  podejrzanych o szpiegostwo
na rzecz III Rzeszy. W dniach 3 do 8 października
1939  r.  Niemcy  aresztowali  wielu  mieszkańców
gminy Bobrowniki. Część była zakładnikami (mat-
ki,  żony,  siostry) ściganych.  Miały być one zwol-
nione po zgłoszeniu się  właściwych osób.  Więk-
szość  aresztowanych  Niemcy  10  października
1939 r. postawili przed doraźnym sądem wojsko-
wym, który tworzyli  m.in Jakub Muller,  Jan Wol-
stedorf,  Herman  Hubner,  Sergiej  Klotz.  Wielu
mieszkańców otrzymało karę od 10 do 50 batów.
18 mężczyzn zostało skazanych na śmierć. 11 paź-
dziernika  1939  r.  Niemcy  wywieźli  ich  do  lasu
w  okolice  Radomic  i  rozstrzelali.  Następnie  za-
mordowanych wywieźli w okolice Karnkowa i za-
kopali.  Po wojnie dokonano ekshumacji  i  pocho-
wano ich we wspólnej mogile w Bobrownikach.

Są to: Dąbrowiecki Józef (szewc), Dąbrowiecki
Stanisław  (robotnik),  Gajewski  Zdzisław  (han-
dlarz),  Kłonowski  Bolesław  (syn  rolnika),  Pio-
trowski Bolesław (robotnik), Piotrowski Klemens
(robotnik),  Zalwski  Wacław (instruktor  Związku
„Strzelec”), Krażewski Wacław (wodniak), Wołow-
ski Leon (robotnik), Pupkowski Tadeusz (syn rol-
nika), Woźniak Wacław (robotnik), Skalski Teofil
(syn  rolnika),  Kostrzewski  Stanisław  (syn
rolnika),  Kmieć Bolesław (robotnik),  Gabrielczyk
Zdzisław (robotnik), Deskiewicz Kaźmierz (robot-
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nik), Deskiewcz Witold (robotnik), Hoffman Anto-
ni (robotnik), Echolc Franciszek (robotnik), Sma-
ga  Kazimierz  (robotnik),  Cymerman  Jan  (robot-
nik), Strąg Otto (fryzjer).

Podobnie, jak na pozostałych terenach włączo-
nych  do Rzeszy,  aresztowania  objęły  nauczycieli
i duchownych.

Józef  Antoni  Katkiewicz  to  nauczyciel,  wielki
bobrownicki  społecznik,  będący  od  1923  r.  kie-
rownikiem Szkoły Podstawowej,  prezes Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 17 października 1939 r. zo-
stał wezwany na konferencję nauczycieli do Lipna.
Podczas  tego  spotkania  doszło  do  aresztowania
wszystkich nauczycieli, których następnie skiero-
wano do Włocławka, a później do obozów koncen-
tracyjnych. Józef Katkiewicz trafił do obozu w Ma-
thausen-Gusen, gdzie 13 grudnia 1940 r. zginął.

Ofiarą hitlerowców padł też proboszcz parafii
w  Bobrownikach,  ksiądz  Ignacy  Paluch.  Został
aresztowany 23 października  1939 r.  Przebywał
w więzieniu w Toruniu,  później w obozach Stut-
thof,  Sachsenhausen,  Dachau  i  Lintz,  gdzie  20
maja 1942 r. zginął w komorze gazowej.

Na terenie gminy, miedzy Bobrownikami a No-
wogródkiem, w latach 1942–1945 znajdował się
obóz dla jeńców angielskich i radzieckich, których
zmuszano do pracy. Szacuje się, że w obozie prze-
bywało około tysiąca jeńców. Pracowali oni m.in.
w majątku Niemca Freuhandera przy wykopie tor-
fu i pracach polowych. Ciężka praca, słabe wyży-
wienie  i  kary  były  przyczyną  licznych  śmierci.

Wielu więźniów próbowało ucieczki. W Instytucie
Pamięci  Narodowej znajduje się relacja Stanisła-
wy  Oczachowskiej  o  rozstrzelaniu  Olszewskiego
i jego córki przez gestapo za udzielenie pomocy
jeńcom angielskim.

Podobny  obóz  dla  jeńców  angielskich  istniał
w latach 1940–1941 w Windudze. Tuż przed za-
kończeniem wojny wielu Niemców uciekło z tych
terenów. Pozostali zostali wysiedleni już po woj-
nie na tereny Niemiec Wschodnich.

23 stycznia 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła
Bobrowniki.

Żaden ważniejszy fakt  dziejowy nie powstaje
nagle, przyczyny zawsze są głębsze i sięgają dale-
ko wstecz.
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Tomasz Soboń

Sosnowiec podczas I i II wojny światowej

I wojna światowa

Dla  Sosnowca  wojna  zaczęła  się  2  sierpnia
1914 r., kiedy to wojska rosyjskie wysadziły mosty
na Brynicy i bez walki opuściły Sosnowiec, który
bardzo szybko zajęli  Niemcy. W 1915 r. Zagłębie
Dąbrowskie zostało podzielone pomiędzy Niemcy
i  Austro-Węgry.  Niemcy  okupowali  Sosnowiec
oraz  Będzin,  a  Austriakom  przypadła  Dąbrowa
Górnicza oraz reszta Zagłębia. W tym roku do So-
snowca  zostały  przyłączone  osiedla  takie  jak:
Konstantynów, Środula, Środulka, Pekin, dwór Za-
górze, Dębowa Góra, Modrzejów i Milowice.

Przed wojną, w 1908 r., na terenie Zagłębia Dą-
browskiego został powołany Związek Walki Czyn-
nej,  który  organizował  ruch strzelecki.  Ruch ten
szerzył  wśród  młodzieży  patriotyczne  tradycje
i przygotowywał ją do przyszłej walki wyzwoleń-
czej. Akcję powstańczą przerwało wkroczenie od-
działów  niemieckich  do  Zagłębia.  Mimo  to
23 sierpnia 1914 r. pod wodzą Jana Zientarskiego
wyruszył z Sosnowca oddział 80 strzelców, którzy
później dołączyli do II Brygady Legionów.

Wydanie przez cesarzy Wilhelma II i Francisz-
ka Józefa I aktu 5 listopada 1916 r. i ustanowienie
na jego mocy Tymczasowej Rady Stanu, zapowie-
działo przyszłą suwerenną władzę polską na zie-
miach Królestwa Polskiego. Okręgowa Rada Naro-
dowa  Zagłębia  Dąbrowskiego  wezwała  wówczas
społeczeństwo regionu do zaangażowania w bu-
dowę państwowości. W 1917 r. w miastach zagłę-
biowskich odbyły się wybory komunalne, a wyra-
zem nadziei na szybkie odzyskanie ojczyzny były

w całym regionie huczne obchody setnej rocznicy
śmierci  Tadeusza Kościuszki.  W Sosnowcu dzień
przed  setną  rocznicą  śmierci  Kościuszki,  czyli
14 października 1917 r. na Pogoni odsłonięto po-
mnik Tadeusza Kościuszki według projektu i wy-
konania Stanisława Płodowskiego.

W nocy z 10 na 11 listopada 1918 r. rozpoczęła
się akcja rozbrajania Niemców. Brali w niej udział
członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
członkowie Polskiej  Organizacji  Wojskowej,  stra-
żacy,  byli  legioniści  i  robotnicy,  którzy otrzymali
broń między innymi z Dąbrowy Górniczej. Otoczo-
no Niemców, którzy zabarykadowali się w komen-
dzie przy ulicy Sadowej, a inny oddział rozbrojono
na ulicy Nowej.

Władzę  nad  obszarem  pozostającym  dotąd
pod okupacją niemiecką 11 listopada przejął ko-
misariat rządu, na którego czele stanął Stefan Fali-
kowski.

II wojna światowa

Niemcy wkroczyli do Sosnowca już 4 września
dokonując w ciągu kilku kolejnych dni  egzekucji
na 100 osobach pochodzenia żydowskiego oraz na
25 Polakach. W dniu 19 października 1939 r., Za-
głębie  Dąbrowskie  stało się  częścią  Rzeszy,  uzy-
skując statut prowincji  śląskiej,  rejencji  katowic-
kiej.  Skład  narodowościowy  mieszkańców  So-
snowca w zasadzie znany był władzom niemiec-
kim.  Stąd zarządzony przez Heinricha Himmlera
policyjny  spis  ludności,  a  przeprowadzony
w grudniu 1939 r.  na byłych obszarach polskich
wcielonych do Trzeciej Rzeszy, w Sosnowcu posia-
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dał zupełnie inny wymiar. Władzom okupacyjnych
chodziło tu raczej o ewidencję mieszkańców i za-
opatrzenie ich  w dowody tożsamości,  osławione
„palcówki”.  Zgodnie  z  wynikami  policyjnej  reje-
stracji  mieszkańców  Sosnowiec  liczył  114 774
mieszkańców,  w  tym  40 657  mężczyzn  powyżej
12 roku życia,  49 094 kobiet  oraz 25 023 dzieci
poniżej 12 roku życia. Według zadeklarowanej na-
rodowości w mieście mieszkało 86 956 Polaków,
26 249 Żydów, 1 220 Niemców, 136 Ukraińców, 41
Czechów, 172 osoby innej narodowości.  4 marca
1941 r. wprowadzona została Niemiecka Lista Na-
rodowościowa  ,  zwana  volkslistą,  którą  według
stanu z 10 października 1943 r. podpisało 3 537
osób.

Na początku 1940 r.  postanowiono utworzyć
samodzielny państwowy zarząd policyjny kompe-
tentny  dla  Zagłębia  Dąbrowskiego  z  siedzibą
w Sosnowcu. Odpowiednie rozporządzenie w tej
sprawie  wydał  6  marca  1940  r.  minister  spraw
wewnętrznych Rzeszy. W ślad za nim ukazały się
rozporządzenia wykonawcze. I tak: 18 maja 1940
r. H. Himmler wydał oficjalne rozporządzenie wy-
konawcze  w  sprawie  utworzenia  państwowego
zarządu  policyjnego  w  Sosnowcu,  a  6  czerwca
konkretne wytyczne co do trybu jego powołania
i  funkcjonowania  w  pierwszych  miesiącach  po
utworzeniu. W Sosnowcu placówki policji mieści-
ły się w Śródmieściu, Pogoni oraz na ul. Narutowi-
cza.

Konspiracja

W Sosnowcu Działało kilka organizacji konspi-
racyjnych  takie  jak  Organizacja  Orła  Białego,
Związek  Walki  Zbrojnej,  Armia  Krajowa,  Służba
Zwycięstwu Polski, Gwardia Ludowa, Polska Par-

tia Socjalistyczna — Wolność, Równość, Niepodle-
głość, a także Polska Partia Robotnicza. Socjaliści
z PPS-WRN podjęli działalność konspiracyjną jako
jedni z pierwszych, a zorganizowane formy przy-
jęli w październiku 1939 r., kiedy to z inicjatywy
Aleksego  Bienia  utworzono  komitet  okręgowy
PPS-WRN.

Pod koniec 1939 r. utworzono w Sosnowcu or-
ganizację pod nazwą „Współpraca z ZSRR” i kie-
rownictwem Ignacego Kalagi. Pod koniec 1940 r.
powołano organizację pod nazwą „Koło Przyjaciół
ZSRR”, a w lipcu 1941 r. stała się filią  warszaw-
skiego „Stowarzyszenia Przyjaciół ZSRR”. Pod ko-
niec 1941 r. organizacja ta zaczęła podlegać  utwo-
rzonemu w Sosnowcu Komitetowi Podokręgowe-
mu.  W  lutym  1942  r.  powołano  zagłębiowski
okręg PPR.

Gwardia  Ludowa  powstawała  równolegle
z  formowaniem  konspiracyjnej  sieci  PPR.  Pion
wojskowy  organizowany  był  w  oparciu  o  „woj-
skówkę” powołaną pod koniec 1941 r. przez Sto-
warzyszenie Przyjaciół ZSRR na czele z Janem So-
larskim. Został on też komendantem okręgowym
GL.

W trzeciej dekadzie września 1939 r. por. rez.
Piotr  Makowski  z polecenia mjr.  rez.  Kazimierza
Kierzowskiego,  przystąpił  do  tworzenia  w  So-
snowcu  i  okolicy  zalążków  Polskiego  Państwa
Podziemnego w postaci Organizacji Orła Białego.
Dominującą rolę w konspiracji zagłębiowskiej, od-
grywała Służba Zwycięstwu Polski – Związek Wal-
ki  Zbrojnej  –  Armia  Krajowa.  Tworzenia  zagłę-
biowskiego Podokręgu SZP podjął się ppłk Henryk
Kowalówka „Skawa” w listopadzie 1939 r.
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Sprawa żydowska

Po wybuchu II  wojny światowej i  zajęciu So-
snowca przez Niemców rozpoczęły się prześlado-
wania ludności żydowskiej — naziści spalili Wiel-
ką Synagogę w Sosnowcu już 9 września. Zaczęły
się też pierwsze przesiedlenia w mieście,  zamie-
rzające do koncentracji  Żydów w jednym obsza-
rze.  Władze  niemieckie  zdecydowały  się  także
przesiedlić  większość  Żydów  z  prowincji  Górny
Śląsk do Bytomia i Sosnowca. W następnych mie-
siącach przymusowo przesiedlano ludność pocho-
dzenia  żydowskiego,  głównie  z  pobliskich  tere-
nów (zwiększając liczbę Żydów w Sosnowcu z 30
tys. do 45 tys.). Pod koniec 1942 r. Sosnowiec i Bę-
dzin były jedynymi miastami w Zagłębiu Dąbrow-
skim zamieszkałymi przez Żydów.

W Sosnowcu powstał Judenrat, na którego cze-
le  stanął  kontrowersyjny  Mojżesz  Merin,  przed
wojną  mający  opinią  lawiranta  i  hazardzisty.
W okresie 1940–1943 (do swojej śmierci) M. Me-
rin stał się znaczącym żydowskim politykiem nie
tylko  w  Sosnowcu,  ale  —  jako  przewodniczący
Centrali Żydowskich Rad Starszych na Wschodnim
Górnym Śląsku — w całym rejonie Górnego Ślą-
ska, współpracujący z Niemcami. Wyznawał zasa-
dę, że tylko pełna współpraca może dać szansę na
przetrwanie;  od  jego  decyzji  zależało  życie
i śmierć mieszkańców żydowskich na Górnym Ślą-
sku.

Pod koniec 1942 r.  Żydzi sosnowieccy zostali
przesiedleni  do  jednej  dzielnicy  —  na  Środulę,
w marcu 1943 r. tworzenie getta środulskiego zo-
stało zakończone. Getto to sąsiadowało z gettem
będzińskim. W 1942 r. zaczęła się likwidacja getta
przez  serię  transportów  jego  mieszkańców  do
obozów  koncentracyjnych,  przyspieszyła  ona

w 1943 r. Na terenie getta działał lokalny oddział
Żydowskiej  Organizacji  Bojowej.  Gdy  1  sierpnia
rozpoczęła się ostateczna akcja likwidacyjna gett
w Będzinie i na Środuli w Sosnowcu, ruch oporu
odpowiedział  akcją  samoobrony  ludności  znaną
jako powstanie w getcie będzińsko-sosnowieckim.

Koniec okupacji

Zakończenie  okupacji  niemieckiej  na  terenie
Sosnowca  przyniosły  działania  Armii  Czerwonej
w toku operacji wiślańsko-odrzańskiej. W ramach
I Frontu Ukraińskiego działania bojowe w okoli-
cach  Sosnowca  prowadziła  59  Armia  gen.  lejt.
Iwana Korownikowa. Miasto znajdowało się w pa-
sie obronnym 11 Korpusu Armijnego gen. piecho-
ty  Rudolfa  von  Brünaua.  Bezpośrednią  obronę
miasta  powierzono  69  Dywizji  Piechoty  gen.
leutn. Paula Scheuerpfluga. Była ona wspomagana
przez  bataliony  Volkssturmu.  Siły  radzieckie
szturmem wdarły się szturmem do miasta i roz-
gromiły  garnizon  niemiecki.  Miasto  zostało  wy-
zwolone 27 stycznia 1945 r.
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GRY MIEJSKIE

Magdalena Kacprzak
Magdalena Radzikowska
Katarzyna Gdak
Michalina Banaszak
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach

Kroniki zamkniętej Twierdzy Wrocław

Zakres tematyczny

Gra obejmuje wydarzenia rozgrywające się we
Wrocławiu w XX w. związane z powstawaniem no-
wych budynków, rozwojem gospodarczym, kultu-
ralnym, architektonicznym i edukacyjnym miasta.
Przedstawia  ważne  budynki,  miejsca  i  pomniki.
Trasa ukazuje to, co działo się w mieście nazywa-
nym Zamkniętą Twierdzą w ubiegłym wieku, a co
wpłynęło na wygląd Wrocławia dziś.

Zakres historyczny

W grze zostały opisane wydarzenia, które mia-
ły miejsce w różnych latach XX w. Od czasu, kiedy
Wrocław znajdował się pod wpływami niemiecki-
mi,  przez  czasy  wojny,  aż  do  czasów  bliższych
współczesnym, kiedy to we Wrocławiu odbyły się
wolne wybory.

Cel gry

Gra  miejska  jest  doskonałym  przykładem  na
ukazanie tego, że wyobraźnia nie ma granic. Pobu-
dza ona kreatywność jej uczestników. W pozytyw-
ny sposób zmusza do wyciągania wniosków i ana-
lizowania podejmowanych kroków. Uczy poprzez
zabawę zarówno historii, matematyki jak i geogra-
fii. Gra pod tytułem „Kroniki Zamkniętej Twierdzy
Wrocław” pokazuje życie we Wrocławiu w XX w.
co  pozwala  na  spojrzenie  na  powojenną  Polskę
nie tylko z perspektywy miast, których mieszkań-
cy mieli  stały kontakt z wojną (czego zazwyczaj
uczymy się na lekcjach historii), ale ze strony mia-
sta,  które podczas wojny było Zamkniętą Twier-
dzą. Ukazuje jak wyglądały te dobre strony Polski
w  XX  w.  —  rozwój  przemysłu,  handlu,  edukacji
i kultury.
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Zasady gry

Gra polega na przejściu trasy opisującej dzieje
Wrocławia w XX w.

1. Uczestnicy  zbierają  się  w  wyznaczonym
miejscu, którym jest Altana w Parku Szczytnickim.

2. Grupa licząca 6 (lub więcej) osób wybiera li-
dera.

3. Grupa  otrzymuje  „pudełko  wspomnień”,
w którym znajduje się album zdjęciami, listy, kart-
ki  z  pamiętnika,  mapa  oraz  koperty  zadaniami.
Uczestnicy czytają list w miejscu zbiórki i podąża-
ją  przygotowaną  trasą.  W  wyznaczonych  miej-
scach muszą rozwiązywać zadania z kopert.

4. Gra  polega  na  odnalezieniu  wszystkich
miejsc pokazanych na zdjęciach w albumie. Kiedy
grupa znajdzie miejsce zaznaczone na mapie, ma
za zadanie dopasować odpowiednie zdjęcie z al-
bumu oraz odgadnąć zagadkę z koperty. Wszyst-
kie  materiały  grupa  przechowuje  w  „pudełku
wspomnień” i oddaje je na końcu trasy do spraw-
dzenia zgodności odpowiedzi. Dodatkowo, na każ-
dym przystanku grupa czyta kartkę z pamiętnika.
Na ostatnim przystanku uczestnicy mają za zada-
nie zapisać w kolejności chronologicznej wszyst-
kie wydarzenia, których opisy znalazły się na kart-
kach z pamiętnika tak, aby powstała kronika Wro-
cławia.

5. Na każdym z przystanków grupa musi wy-
konać  zdjęcie  potwierdzające  obecność  na  każ-
dym punkcie trasy. Na zdjęciu musi być widoczny
fragment  miejsce,  które  grupa musiała  odnaleźć
oraz minimum dwóch uczestników grupy.

6. Uczestnicy mogą poruszać się pieszo oraz za
pomocą  komunikacji  miejskiej  (autobus,

tramwaj). Mogą pytać o pomoc przechodniów, ko-
rzystać z map, planów itp.

7. Jeśli w grze bierze udział kilka grup, każda
z nich dostaje pudełko nieco później, tak, aby gru-
py nie spotykały się na przystankach. Wygrywa ta
grupa,  która  otrzyma  najwięcej  punktów  za
wszystkie zadania.

8. W miejscu zbiórki lider grupy odczytuje list
I i grupa wyrusza w trasę.

9. Na każdej kartce z pamiętnika znajduje się
data zapisana w formie równań matematycznych.
Każde  równanie  to  jedna  cyfra  daty.  Zadaniem
grupy jest rozwiązanie go i odczytanie daty.

10. Po wykonaniu zadania nr 10 grupa odczy-
tuje list II. Udaje się w miejsce wskazane w liście,
aby oddać odpowiedzi do zadań.

List I

„Witajcie podróżnicy! Niedawno znalazłam na
strychu  w  domu  mojego  dziadka  to  pudełko
wspomnień, a w nim album ze zdjęciami. Niestety
żadne z nich nie jest podpisane i nie wiem, co się
na  nich  znajduje.  Były  też  kartki  z  pamiętnika
—  pewnie  pisane  przez  mojego  pradziadka
a może nawet prapradziadka… Wiem, że obaj inte-
resowali się historią. Może dzięki temu pamiętni-
kowi, dowiedziałabym się,  co działo się w moim
rodzinnym mieście,  podczas gdy żyli  w nim moi
przodkowie? Szkoda,  że przez moją  niezdarność
wszystkie kartki się rozsypały i nie potrafię ułożyć
ich chronologicznie. Pomożecie mi dowiedzieć się,
jakie  miejsca  zostały  uwiecznione  na  zdjęciach
oraz  ułożyć  chronologicznie  kartki?  Miejsca  są
prawdopodobnie  zaznaczone  na  mapie,  która
również znajdowała się w pudełku. Myślę, że so-
bie z tym poradzicie. Dziękuję przyjaciele!”
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Koperta nr 1

Witajcie!  Właśnie  przeczytaliście  list.  Jeśli
chcecie pomóc — poruszajcie się zgodnie z mapa-
mi. Każdy punkt, przy którym musicie się zatrzy-
mać  jest  zaznaczony  na  czerwono,  a  miejsce,  z
którego wyruszacie zaznaczone jest kolorem nie-
bieskim.  Kiedy dotrzecie do któregoś z nich,  nie
zapomnijcie  zrobić  zdjęcia  dokumentującego.  Na
kilku  przystankach  musicie  odnaleźć  w pudełku
zdjęcie, przedstawiające właśnie ten przystanek i
podpisać je nazwą danego zabytku. Rozwiązujcie
również równania i zadania na podstawie kartek z
pamiętnika. Powodzenia!

Mapa nr 1

Kartka z pamiętnika nr 1

Rok:

„W tym roku mija setna rocznica zwycięstwa
wojsk koalicji antyfrancuskiej nad armią Napole-
ona Bonapartego pod Lipskiem. Z tej okazji  Max

Berg, architekt miejski zaproponował wybudowa-
nie hali wystawowej. To pierwsza taka konstruk-
cja w naszym mieście. Ma rozpiętość 65 m, a bryła
budynku jest wysoka na 42 m. Główną salę wido-
wiskową  otaczają  kuluary.  Na  widowni  i  płycie
może się zmieścić nawet 10 tys. osób. Nazwano ją
Hala Stulecia. Powstawała przez zaledwie 14 mie-
sięcy.  Od  dziś  będzie  wizytówką  Wrocławia.  20
maja odbyła się wielka wystawa prezentująca hi-
storię i dorobek gospodarczy Śląska.”

Zadanie nr 1

Waszym zadaniem jest  odgadnąć inną nazwę
Hali Stulecia.

Odpowiedź: ......................................................................

Koperta nr 2

Mapa nr 2
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Kartka z pamiętnika nr 2

Rok:

6 maja

„Po  trzymiesięcznym  oblężeniu,  załoga  «Fe-
stung Breslau» skapitulowała.

Stan zniszczeń dorównuje zniszczeniom War-
szawy i  Gdańska.  Ważniejsze  obiekty w mieście,
w tym budynki Technische Hochschule (Wyższej
Szkoły  Technicznej),  były  obsadzone  przez  od-
działy  Armii  Czerwonej,  teraz  ochronę  budowli
zapewniała Straż Ochronna obiektów miasta Wro-
cławia,  w  skład  której  wchodzą  plutony  Straży
Akademickiej. Z jednej strony chroni to pomiesz-
czenia i dobytek przed grabieżą na większą skalę,
z  drugiej  nasuwa  obawy,  że  wyposażenie  może
być potraktowane jako zdobycz wojenna i wywie-
zione do ZSRR.”

2 lipca

„Oficjalne przejęcie budynków Wyższej Szkoły
Technicznej przez polską administrację.

Zespół  przejętych  budynków  po  Technische
Hochschule to: Gmach Główny, Budynek Laborato-
rium Obrabiarek przy wejściu  gospodarczym od
ul.  C.K.  Norwida,  Budynki  wzdłuż  ul.  M.  Smolu-
chowskiego: Instytut Elektrotechniki (Stary Elek-

tryczny),  Laboratorium  Maszynowego,  Instytutu
Chemii (Stara Chemia) i Hutniczy oraz rozpoczęta
w  1938  roku  budowa  gmachu  Nowej  Chemii
(przyziemie i parter).

Budynki  mają na dachach z daleka widoczne
duże  emblematy  Czerwonego  Krzyża  i  znajdują
się we względnie dobrym stanie. Istnieje kilka po-
ważniejszych uszkodzeń budynków przez bomby
(w sali 329 w stropie jest ogromna, około 30 m2

wyrwa), w całym budynku A-1 nie ma ani jednej
szyby i większości dachówek”.

24 sierpnia

„Wydano  dekret  o  powstaniu  Uniwersytetu
Wrocławskiego  i  Politechniki  Wrocławskiej  jako
polskie  państwowe  szkoły  akademickie.  Została
uruchomiona jedna uczelnia — Politechnika i Uni-
wersytet  we Wrocławiu,  ze wspólnym rektorem,
senatem i administracją. Powołano sześć wydzia-
łów  uniwersyteckich  i  Prawno-Administracyjny,
Humanistyczny,  Matematyczno-Przyrodniczy,  Le-
karski z Oddziałem Farmaceutycznym, Medycyny
Weterynaryjnej, Rolnictwa z Oddziałem Ogrodni-
czym,  oraz  cztery  wydziały  politechniczne:  Che-
miczny,  Mechaniczno-Energetyczny,  Budownic-
twa, Hutniczo-Górniczy”.

15 listopada

„Dzisiaj  odbyły się pierwsze wykłady w Poli-
technice Wrocławskiej. To nowa uczelnia, powsta-
ła w miejscu dawnej Wyższej Szkoły Technicznej
powołanej  w 1910 r.  Po czterech miesiącach in-
tensywnych prac mających na celu naprawę znisz-
czeń, studia na czterech wydziałach politechnicz-
nych rozpoczęło 595 osób: 150 na budownictwie,
87  na  chemii,  262  na  Wydziale  Mechaniczno-
Energetycznym oraz 96 na Wydziale Hutniczym”.
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Zadanie nr 2

Odgadnijcie,  który  polski  profesor  wygłosił
pierwszy wykład w Politechnice Wrocławskiej.

Odpowiedź: ......................................................................

Koperta nr 3

Mapa nr 3

Kartka z pamiętnika nr 3

Rok:

„We  Wrocławiu  rozkwita  modernizm.  Po
dwóch  latach  budowy  we  Wrocławiu  powstał
Most Cesarski. To pierwszy wiszący most regionie.
Przy jego budowie wykorzystano nową technolo-
gię — przęsło jest podczepione za pomocą stalo-
wych  taśm  na  murowanych  dwudziestometro-
wych pylonach ustawionych na brzegach rzeki. Na
jego otwarciu zjawił się sam cesarz niemiecki Wil-
helm II. Łączy centrum Wrocławia z nowymi osie-
dlami na północnym wschodzie. Most ma 112,5 m
długości i 18 m szerokości.

W tym roku też zlikwidowano w mieście tram-
waje  konne.  Miasto  zdecydowało  się  wykupić
Wrocławskie Towarzystwo Kolei  Ulicznej (BSEG)
za sumę dziesięciu milionów marek, a jego mają-
tek  wcielono do  Miejskich  Tramwajów Wrocław
(SSB),  które  stały  się  tym  samym  największym
przewoźnikiem. W celu pomieszczenia wszystkich
wagonów  zostaną  wybudowane  dwie  zajezdnie:
pierwsza  przy  ul.  Słowiańskiej,  druga  przy  ul.
Wróblewskiego. We Wrocławiu jest co raz więcej
tramwajów elektrycznych — jesteśmy pierwszym
miastem na terenie obecnej Polski, które posiada
sieć tramwajową. Wkrótce tory zostaną zbudowa-
ne również na nowym Moście Cesarskim”.

Zadanie nr 3

Jaka  jest  obecna  nazwa  Mostu  Cesarskiego?
Znajdźcie rozwiązanie w krzyżówce.
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Odpowiedź: ......................................................................

Koperta nr 4

Mapa nr 4

Kartka z pamiętnika nr 4

Rok:

„W tym roku zakończyła się budowa rotundy,
w której z okazji 190. rocznicy zwycięstwa Pola-
ków nad Rosjanami w bitwie pod Racławicami po-
kazywany  jest  obraz  Panorama  Racławicka.  Po
II wojnie światowej Panorama Racławicka trafiła
do Wrocławia. Wiele lat przeleżała w magazynach.
Nie  wystawiano jej  przede  wszystkim ze  wzglę-
dów politycznych — przedstawia przecież zwycię-
stwo  Polaków  nad  Rosjanami,  a  Polska  Ludowa
znalazła się w orbicie wpływów Związku Radziec-
kiego.  Panoramiczna  perspektywa,  oświetlenie,
scenografia dobudowana przed płótnem wywołu-
ją wrażenie jego wielowymiarowości obrazu. Te-
raz Panorama jest  jedną z  największych atrakcji
Wrocławia.  Oglądała  ją  między  innymi  królowa
Holandii Beatrycze, papież Jan Paweł II oraz pre-
mier Chin Zhao Ziyang”.

Zadanie nr 4

Kto był głównym autorem obrazu ukazującego
bitwę  pod  Racławicami?  Dowiedzcie  się  tego
zwiedzając rotundę.

Odpowiedź: ......................................................................
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Koperta nr 5

Mapa nr 5

Kartka z pamiętnika nr 5

Rok:

„Przy ulicy Piaskowej, w miejscu dawnego ar-
senału powstała Hala Targowa. Pozwoliła na upo-
rządkowanie handlu w mieście — od tej pory od-
bywa się w jednym miejscu. Wśród społeczeństwa
rośnie świadomość higieniczna i rozwija się wie-
dza medyczna. To wpływa na podnoszenie jakości
handlu.  Ludzie  chętniej  kupują  towary  w  miej-
scach, w których handlarze mają dostęp do chłod-
ni, bieżącej wody oraz kanalizacji.  Wybudowanie
hali  to  początek  reformy  handlu  miejskiego.
W przyszłości mają powstać jeszcze trzy hale za-
stępujące  otwarte  targowiska,  czyli  Rynek,  plac
Solny i plac Nowy Targ.”

Zadanie nr 5

Jaką nazwę nosi most znajdujący się na Odrze
w pobliżu Hali Targowej?

Odpowiedź: ......................................................................

Koperta nr 6

Mapa nr 6

Kartka z pamiętnika nr 6

Rok:

12 lipca

„Na wałach w Biskupinie i Sępolnie tłumy ludzi
czeka z latarkami na wielką wodę.

O godz.  5:30 radio nadaje komunikat,  by po-
móc przy umacnianiu wału w pobliżu jazu Opato-
wice.

— Ludzie, uciekajcie! — słychać dramatyczny
głos radiosłuchacza z ul. Opolskiej.
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Na osiedlu Kozanów rano widać, że woda do-
szła już do samej krawędzi wału.  Nie puścił,  ale
woda podeszła od ul. Ignuta.

Około 12:50 zaczyna zalewać położoną w niec-
ce przy wałach Dokerską. Godzinę później z wody
wystają już tylko dachy samochodów. Pętla auto-
busowa  zmieniła  się  w  rozległe  jezioro.  Między
słupami przystanków pływają pontony i kajaki.

O 14:30 mieszkańcy bloków ewakuują się na
wyższe kondygnacje.  Zwierzęta we wrocławskim
zoo są bardzo niespokojne. Jakby czuły niebezpie-
czeństwo.  Najbardziej  zdenerwowane  są  szym-
pansy. Nie chcą zejść z najwyższych półek i drzew.
Most Piaskowy jest zamknięty. Woda już go pod-
mywa. Ewakuowano na wyższe piętra zbiory Mu-
zeum  Archidiecezjalnego,  Muzeum  Narodowego,
Biblioteki Ossolińskich.

O  14:45  zalane  są  już  prawie  wszystkie
wschodnie  osiedla  Wrocławia.  Stolica  Dolnego
Śląska  przypomina  oblężone  miasto.  Samochody
jeżdżą na sygnałach. Nad miastem huczą helikop-
tery.  Policja  wzywa  przez  megafon  do  pomocy
przy  umacnianiu  wałów.  Setki  ludzi  przyglądają
się  spienionej  Odrze  na  wysokości  mostów  Po-
morskiego, Uniwersyteckiego i Piaskowego. Gdy-
by wylała tutaj,  śmiertelnie zagroziłaby Staremu
Miastu.

O godz. 21 woda sięga już prawie pod Dworzec
Główny, zalana jest cała ul. Traugutta, do Dworco-
wej, rozpoczęto usypywanie wału na ul. Gwarnej.
Do  internatów  i  akademików  w  województwie
ewakuowano 18,6 tys. osób. Tego dnia fala kulmi-
nacyjna dochodzi do Krapkowic”.

13 lipca

„Dwumetrowa warstwa worków powstrzymu-
je napływ wody na wrocławskie Krzyki. Setki lu-
dzi pakuje piach do worków. W kaloszach, boso,
mokrych adidasach, w samych slipach i w mary-
narkach.  Do wnętrza Teatru Polskiego woda nie
dochodzi, podmywa tylko schody. Na Podwalu sto-
ją ciężarówki z policyjnymi motorówkami. Trochę
dalej stoją policyjne stary,  kompletnie zalane, na
oknach komendy suszą się w słońcu kalosze i gu-
mowa odzież. Do budek telefonicznych w centrum
stoi po kilku ludzi. Wszyscy rozmawiają o jednym:
«ma mamcia wodę?», «u mnie jeszcze tylko radio
gra», «lodówka całkiem siadła». Przy sklepie ko-
lejka. Ekspedientka podaje towar przez okna: ba-
terie, zupy, pasztety, zapałki”.

17 lipca

„Sejm RP w trybie nadzwyczajnym nowelizuje
ustawę budżetową oraz zmienia 21 innych ustaw.
Przyjmuje  także  ustawę  o  stosowaniu  szczegól-
nych rozwiązań w związku z likwidacja skutków
powodzi, na mocy której m.in. każda poszkodowa-
na przez powódź rodzina otrzyma 3 tys.  złotych
jednorazowej zapomogi”.

18 lipca

„W całym kraju obchodzony jest dzień pamięci
o  ofiarach  powodzi.  W  związku  z  zagrożeniem
drugą falą powodziową sztaby przeciwpowodzio-
we postawione są w stan pełnej gotowości. Napra-
wiane  są  wały,  zniszczone  przez  pierwszą  falę.
Ogłoszono  żałobę  narodową.  Od  5  do  18  lipca
w wyniku powodzi śmierć poniosło 114 osób”.
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Rok:

„Dziś mija pierwsza rocznica ogromnej powo-
dzi, która zalała Wrocław. Dla upamiętnienia wy-
siłku Wrocławian walczących z żywiołem odsło-
nięto  pomnik  o  nazwie  Powodzianka.  Rzeźba
przedstawia kobietę niosącą książki i oddaje hołd
wszystkim, którzy przez wiele dziesiątków godzin
zabezpieczali miasto, jego zabytki i dorobek przed
katastrofalną falą powodziową, tak jak osoby ratu-
jące przed zalaniem zasoby biblioteczne Uniwer-
sytetu, zagrożone płynącą tuż obok rzeką”.

Zadanie nr 6

Jak została nazwana wielka powódź opisana w
pamiętniku?

Odpowiedź: ......................................................................

Koperta nr 7

Mapa nr 7

Kartka z pamiętnika nr 7

Rok:

„W tym roku powołano Radę Dzielnicy Wza-
jemnego  Szacunku.  Obszar  ograniczony  ulicami
Kazimierza Wielkiego, św. Mikołaja, Pawła Włod-
kowica i św. Antoniego został nazwany Dzielnicą
Czterech Wyznań, Dzielnicą Czterech Świątyń lub
Dzielnicą Wzajemnego Szacunku. O jej unikalnym
charakterze decydują wspaniałe zabytki architek-
tury sakralnej. W odległości zaledwie 300 m znaj-
dują się: prawosławny sobór Narodzenia Przenaj-
świętszej Bogarodzicy, kościół św. Antoniego z Pa-
dwy (świątynia rzymskokatolicka), synagoga Pod
Białym Bocianem. Ukazuje to wielowyznaniowość
i wielokulturowość Wrocławia”.
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Zadanie nr 7

Jaki pomnik jest symbolem miejsca opisanego
w pamiętniku? … PLANETA

Odpowiedź znajdziecie odpowiadając na pyta-
nia.  Litery  z  wybranych  odpowiedzi  utworzą
pierwsze słowo.

Odpowiedź: ......................................................................

Koperta nr 8

Mapa nr 8

Kartka z pamiętnika nr 8

Rok:

„Dziś  Prezydium  Rady  Narodowej  powołało
nowe, oddzielne Muzeum Historyczne we Wrocła-
wiu z siedzibą w Ratuszu. Otwarta została wysta-
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wa prezentująca 1 000 lat Wrocławia. Znajdują się
tutaj też opisy naszego miasta z nie tak odległych
czasów.  Przyjezdni  mogą  dowiedzieć  się  jak  my,
Wrocławianie przeżywaliśmy wojnę.

W  czasie  I  wojny  światowej  Wrocław,  leżący
poza strefą frontową, uniknął zniszczeń, choć nie
zapobiegło to oczywiście zubożeniu ludności i go-
spodarki  miasta.  Po wojnie nowe problemy eko-
nomiczne przyniosły  straty  terytorialne Niemiec
na rzecz odrodzonej Polski, które uszczupliły bez-
pośrednie zaplecze miasta. W pierwszych dwóch
powojennych latach Wrocław był  również areną
dość  dramatycznych  wydarzeń  związanych
z kształtowaniem się nowego porządku politycz-
nego w Niemczech.

Po  ustabilizowaniu  się  sytuacji  politycznej
i  ekonomicznej  w Niemczech w drugiej  połowie
lat dwudziestych Wrocław ponownie wkroczył na
ścieżkę rozwoju  i  modernizacji.  W latach 1924–
1928 r.  poważnie poszerzył obręb swoich granic
administracyjnych.  Odzyskiwał  swą  pozycję  cen-
trum  gospodarczego  i  kulturalnego.  Za  bardzo
udane i nowatorskie uznaje się do dziś powstałe
wówczas satelickie osiedla mieszkaniowe: Popo-
wice, Sępolno, Biskupin, Pilczyce, Muchobór, Gra-
biszynek, Książ Mały i Wielki, budowane z myślą
o rozładowaniu przeludnionych przedmieść. Roz-
wój miasta został zahamowany po 1929 r. przez
wielki kryzys gospodarczy.

Po  dojściu  do  władzy  nazistów  rozpoczęto
kampanię  deslawizacji  Śląska,  zmieniając  dawne
brzmiące z polska i słowiańska nazwy miejscowo-
ści. Wrocław nosił nazwę Breslau. 10 maja 1933 r.
na placu Wolności odbyło się palenie książek.

Po  1933  r.  inwestycje  przemysłowe  i  infra-
strukturalne  władz  narodowo-socjalistycznych

przyniosły, podobnie jak w całych Niemczech, po-
nowne ożywienie gospodarcze w mieście i przy-
czyniły się do zdecydowanego spadku bezrobocia,
jednak jednocześnie autonomia miasta została po-
ważnie  ograniczona.  Wrocław rozwijał  się  wów-
czas jako kółko w machinie zbrojącego się do pod-
boju  świata  państwa  hitlerowskiego.  Poważnie
ograniczone  zostało  życie  kulturalne,  naukowe.
Wobec przeciwników politycznych oraz ludności
żydowskiej  stosowany  był  stale  rosnący  terror,
który  przerodził  się  w  końcu  w  eksterminację.
Podczas  nocy  kryształowej  z  9  na  10  listopada
1938  r.  doszło  do  antyżydowskich  zamieszek,
splądrowano liczne sklepy i domy należące do Ży-
dów. Spalono większość synagog, w tym najwięk-
szą Nową Synagogę.

W przeddzień napadu na Polskę w 1939 r. kon-
centrowały się tu oddziały Wehrmachtu i stąd wy-
ruszyły na wschód. W niedzielę 17 września w ko-
ściele  św.  Marcina  po  raz  ostatni  odprawiono
mszę św.  podczas której  użyto  języka polskiego,
m.in. śpiewano Boże, coś Polskę.

Jesienią 1939 r. do więzienia na Kleczkowskiej
przywieziono kilkuset czeskich więźniów, zatrzy-
manych podczas masowych aresztowań.  Później,
w czasie trwania wojny, przez wrocławskie wię-
zienia i areszty przewinęło się wiele osób, część
z  nich  skazana  została  na  śmierć  na  gilotynie  .
Łącznie  w tym więzieniu zginęło  869 więźniów,
w tym 363 Czechów i znaczna liczba Polaków.

We  Wrocławiu  1  grudnia  1940  r.  mieszkało
638 905  osób,  a  miasto  pozostawało  z  dala  od
działań wojennych. W listopadzie 1941 r. wpraw-
dzie  stało  się  celem  jednego  z  bombardowań
alianckich (zginęło wówczas 10 osób), ale później
aż do 1944 r. panował tu względny spokój. Pod ko-
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niec wojny zbliżający się ze wschodu front spowo-
dował,  że trafiła tu kilkusettysięczna fala ucieki-
nierów ze wschodnich terenów ówczesnych Nie-
miec. W sierpniu 1944 r. miasto zostało ogłoszone
Zamkniętą Twierdzą (Festung Breslau).  W stycz-
niu  1945  r.  dowództwo  twierdzy  zarządziło,
w warunkach niezwykle surowej zimy, przy bra-
ków  środków  transportu,  tragiczną  w  skutkach,
przymusową ewakuację ludności cywilnej.

W lutym 1945 r. rozpoczęło się oblężenia mia-
sta przez Armię Czerwoną. Po blisko 3 miesiącach
walk Festung Breslau skapitulowała 6 maja 1945
r. Większa część jego substancji budowlanej legła
w gruzach, zwłaszcza południowych i zachodnich
dzielnic miasta. Zginęło lub zostało rannych dzie-
siątki  tysięcy obrońców i  pozostałych w mieście
mieszkańców cywilnych.

Kilka dni później do miasta rozpoczęli przyby-
wać  pierwsi  przedstawiciele  administracji  pol-
skiej.  Rozpoczęła  się  odbudowa  zniszczonego
miasta,  napływ  ludności  polskiej  i  wysiedlenia
ludności niemieckiej.  Te ostatnie dokonywały się
na  mocy postanowień konferencji  poczdamskiej,
gdzie  zapadła  decyzja  o  przyznaniu  Wrocławia
i  Śląska  Polsce  oraz  przesiedleniu  ludności  nie-
mieckiej. W trudnych pierwszych powojennych la-
tach  obok  administracji  polskiej  miastem  zarzą-
dzała również wojskowa administracja sowiecka,
której  polityka nie zawsze była zgodna z intere-
sem polskim. Jesienią 1945 r. udało się uruchomić
pierwsze  urzędy,  linie  komunikacji  miejskiej,
szkoły (polski Uniwersytet Wrocławski 15 listopa-
da), prasa, instytucje kulturalne i sportowe. Roz-
winęły się prywatne jeszcze w większości usługi
i handel.

Wśród przybywających do Wrocławia Polaków
dominowali  mieszkańcy  centralnej  Polski  oraz
Wielkopolski.  Widoczną  grupę  stanowili  także
kresowiacy,  zwłaszcza  lwowiacy.  Wraz  z  nimi
sprowadzono ze Lwowa do Wrocławia część tak
ważnych  dla  kultury  narodowej  zbiorów  Ossoli-
neum oraz płótna Panoramy Racławickiej.

Kiedy  komuniści  po  zdobyciu  pełni  władzy
przystąpili  od  1948 r.  do forsownej  komunizacji
społeczeństwa,  państwa  i  gospodarki,  objawy
i skutki tej polityki były w pełni odczuwane rów-
nież we Wrocławiu. Władze komunistyczne trak-
towały Wrocław i świeżo nabyte ziemie zachodnie
i północne ambiwalentnie. Z jednej strony przypi-
sywały  sobie  np.  zasługę z  faktu ich  odzyskania
dla  państwa  polskiego  oraz  chwaliły  sukcesami
w ich odbudowie i integracji z resztą kraju. Orga-
nizowano tu wielkie propagandowe imprezy,  jak
np.  Wystawa Ziem Odzyskanych (lipiec 1948 r.),
czy Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie
Pokoju, na który przybyli delegaci z 46 krajów.

Tego  wszystkiego  można  dowiedzieć  się
w  nowootwartym  Muzeum  Historycznym.  Na
pewno  będzie  chętnie  odwiedzane  przez  tury-
stów.”

Zadanie nr 8

Co dzisiaj znajduje się w Ratuszu zamiast Mu-
zeum Historycznego?

Odpowiedź: ......................................................................
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Koperta nr 9

Mapa nr 9

Kartka z pamiętnika nr 9

Rok:

„W Operze Wrocławskiej wystawia się ogrom-
ne produkcje dla wielotysięcznej widowni. W tym
roku było to  Nabucco.  We wcześniejszych latach
mogliśmy podziwiać m. in.  Aidę oraz  Carmen. Po-
wojenne dzieje polskiej sceny operowej we Wro-
cławiu  rozpoczęło  8  września  1945  r.  przedsta-
wienie Stanisława Moniuszki. Przez to, że wysta-
wiane  są  największe  dzieła,  wrocławska  opera
jest  stawiana  w  rzędzie  najlepszych  teatrów
w Polsce. Pracują u nas wybitni dyrygenci, reżyse-
rowie i scenografowie,  a także śpiewacy i tance-
rze.  Wrocław  stał  się  jednym  z  najważniejszych
centrów kulturalnych kraju, znanym m.in. nie tyl-

ko  z  Festiwalu  Muzyki  Oratoryjno-  Kantatowej
Vratislavia Cantans, ale również z dokonań Teatru
Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, Teatru La-
boratorium  Jerzego  Grotowskiego,  środowiska
plastyków wrocławskich,  czy bujnej kultury stu-
denckiej.  Miasto  należy  do  jednego  z  najmłod-
szych pod względem wieku mieszkańców. Wyróż-
nia się dużym odsetkiem młodzieży szkolnej i stu-
dentów.

W sierpniu 1980 r. wrocławskie zakłady pracy
przyłączyły  się  do  trwających  w  kraju  strajków
powszechnych, które doprowadziły do powstania
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowe-
go  «Solidarność».  Region  dolnośląski  oraz  sam
Wrocław stał się jednym z najsilniejszych bastio-
nów Solidarności. Również po wprowadzeniu re-
strykcji stanu wojennego Wrocław pozostał przez
całe  lata  80.  jednym  z  najsilniejszych  ośrodków
opozycji antykomunistycznej.

W czerwcu 1989 r. wrocławianie brali masowy
udział w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu
i Senatu, które dały początek zmian systemowych.
Wprowadzając  Polskę  na  drogę  do  demokracji
i  gospodarki  rynkowej,  otworzyły  one  miastu
nowe, niespotykane od dziesięcioleci szanse roz-
woju. W maju 1990 r. odbyły się pierwsze wolne
wybory  samorządowe.  Utworzona  została  Rada
Miejska,  której  pierwszym przewodniczącym zo-
stał prof. Stanisław Miękisz. Na prezydenta Wro-
cławia Rada wybrała Bogdana Zdrojewskiego. Jed-
nym z  pierwszych  posunięć  Rady Miejskiej  było
przywrócenie  historycznego  herbu  miasta  Wro-
cławia, co miało się okazać symbolicznym aktem
akceptacji  polskich  mieszkańców  miasta  jego
dawnej, także niemieckiej, przeszłości.
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W nowych warunkach Wrocław, podobnie jak
reszta kraju, przechodził na wszystkich właściwie
płaszczyznach transformację.  W życiu  gospodar-
czym  podmioty  prywatne,  zastąpiły  w  szybkim
tempie dawne wielkie zakłady państwowe, z któ-
rych większa część uległa w nowych warunkach
prywatyzacji bądź likwidacji. Zmieniła się struktu-
ra wrocławskiego przemysłu, nastawionego obec-
nie  głównie  na  motoryzację,  farmaceutykę  czy
nowe  technologie.  Modernizacji  wrocławskiego
ośrodka  przemysłowego  sprzyja  gwałtowny,  od
połowy lat 90., rozwój szkolnictwa wyższego, za-
pewniającego wykwalifikowane kadry.

Szybki rozwój gospodarczy miasta natrafia na
barierę długotrwałych zaniedbań infrastruktural-
nych,  zarówno  w samym  mieście,  jak  i  regionie
i  kraju.  W ciągu ostatnich kilkunastu  lat  władze
miejskie uczyniły wiele,  aby miasto,  jedno z naj-
większych  w  Polsce,  nabrało  cech  metropolitar-
nych.  Jest  ono  jednym  z  krajowych  liderów
w  przyciąganiu  zagranicznych  inwestycji.  Towa-
rzyszy mu gruntowna modernizacja systemu ko-
munikacyjnego. Dokonuje się nieustannie rewita-
lizacja architektury miejskiej”.

Zadanie nr 9

Rozwiążcie krzyżówkę, aby dowiedzieć się jaki
tytuł ma pierwszy spektakl wystawiony na powo-
jennej scenie Wrocławskiej Opery, o którym mowa
była w pamiętniku.

Odpowiedź: ......................................................................

Koperta nr 10

Mapa nr 10

Kartka z pamiętnika nr 10

Rok:

2 kwietnia

„Dziś odbyło się uroczyste otwarcie Domu To-
warowego Wertheim przy ul. Świdnickiej. To wy-
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jątkowe miejsce we Wrocławiu — największy tego
typu budynek w mieście. Zachwyca swoją wyjąt-
kową elewacją, na której pojawiły się oryginalne
złocenia,  a  także  niezwykłe  rzeźby  portretowe
przedstawiające twarze ludzi pochodzących z róż-
nych kontynentów. Symbolizuje to nie tylko mię-
dzynarodowość  towarów,  ale  przede  wszystkim
otwartość  na drugiego człowieka,  poszanowanie
jego osoby oraz wyznawanych poglądów.  Te po-
nadczasowe wartości są dla nas tak samo ważne,
jak  dla  braci  Wertheim  –  fundatorów  tego
obiektu”.

Zadanie nr 10

Jak obecnie nazywa się Dom Towarowy Wer-
theim? Odpowiedź znajdziecie pod adresem Świd-
nicka 40. Szukajcie na budynku.

Odpowiedź: ......................................................................

List II

„Skoro czytacie ten list, to znaczy, że przeszli-
ście całą trasę i wiecie już, co znajduje się na zdję-
ciach ze strychu, a także możecie mi przedstawić
historię  mojego  rodzinnego  miasta.  Spotkajmy
przy Róży Wiatrów w Parku Staromiejskim. Opo-
wiecie mi wszystko czego się dowiedzieliście!”

Podróżnicy!  Wspaniali  z  Was  poszukiwacze.
Świetnie wam poszło. Mamy nadzieję, że pomoc w
odnalezieniu  wszystkich  miejsc  nauczyła  Was
wiele  i  poznaliście  ciekawą  historię  Wrocławia.
Obecnie Wrocław zaliczany jest do głównych pol-
skich ośrodków edukacyjno-kulturalnych. Co roku
odwiedzane jest przez rzesze turystów, ze wzglę-
du na liczne zabytki historyczne, jak także impre-
zy kulturalne i rozrywkowe. Nazywane jest Wene-
cją  Północy  ze  względu  na  liczną  ilość  mostów.
Wiele  z  nich musieliście dzisiaj  przemierzyć.  Od

maja 1945 roku trwała odbudowa miasta, a wielo-
kulturową  i  wielonarodową  historię  kontynuują
dziś  współcześni  mieszkańcy.  Od  1989  r.  wraz
z odejściem radzieckich oddziałów stacjonujących
na Dolnym Śląsku rozpoczął się nowy barwny roz-
dział w jego historii. Wrocław na powrót staje się
jednym  z  ważniejszych  centrów  ekonomicznych,
kulturowych i uniwersyteckich, nie tylko w Polsce,
ale i w całej Europie Środkowej. Dzisiejszy Wro-
cław jest ośrodkiem nauki, kultury, handlu i prze-
mysłu. W tym miejscu tak jak przed wiekami krzy-
żują się szlaki, tak jak kiedyś wymiana idei i ludzi
powoduje, że Wrocław jest wyjątkowym miejscem
na mapie Polski i Europy. Miejscem, które trzeba
poznać. Wy właśnie je poznaliście.

Udajcie się pod Różę Wiatrów — znajdziecie ją
na ostatniej mapie. Tam sprawdzimy jak sobie po-
radziliście ze wszystkimi trudnościami po drodze.

Odpowiedzi

Rok nr 1

1913

Zadanie nr 1

Hala Ludowa

Rok nr 2

1945

Zadanie nr 2

Kazimierz Idaszewski

Rok nr 3

1910
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Zadanie nr 3

Rok nr 4

1985

Zadanie nr 4

Jan Matejko

Rok nr 5

1907

Zadanie nr 5

Most Piaskowy

Rok nr 6

1997

Rok nr 7

1998

Zadanie nr 6

Powódź Tysiąclecia

Rok nr 8

1996

Zadanie nr 7

HASŁO: KRYSZTAŁOWA PLANETA
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Rok nr 9

1965

Zadanie nr 8

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej

Rok nr 10

1999

Zadanie nr 9

Rok nr 11

1930

Zadanie nr 10

Renoma

Prawidłowa  „kronika”  podstawowa  (grupy
mogą zapisać również wydarzenia, które były opi-
sane w „kartkach z pamiętnika”):

1907 — wybudowanie Hali Targowej, reforma
handlu

1910 — powstanie mostu Carskiego

1913 — wybudowanie Hali Stulecia

1930  — wybudowanie  domu  handlowego
Wertheim

1945 — powstanie Politechniki Wrocławskiej

1965 — powstanie Muzeum Historycznego

1985 — przywiezienie Panoramy Racławickiej
do Wrocławia

1996 — powstanie Dzielnicy Czterech Wyznań

1997 — wielka powódź we Wrocławiu

1998 — odsłonięcie pomnika Powodzianka

1999 — przedstawienie pod tytułem Nabucco
w Operze, rozwój kultury we Wrocławiu

Zdjęcia do podpisania:

1. Hala Stulecia

2.Politechnika Wrocławska

3. Most Grunwaldzki
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4. Hala Targowa

5. Synagoga pod Białym Bocianem

6. Panorama Racławicka

7. Dom Handlowy Renoma

8. Opera

9. Most Piaskowy
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10. Ratusz
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Maria Słońska
Adrianna Renćmit
Magdalena Wojtasik
Aleksandra Walczybok
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

Ocalić od zapomnienia

Cel gry

Historyczny: Poznanie historii  miasta Wielu-
nia i odkrywanie kulturowych zabytków z XX w.

Fabularny: Zdobycie cyfr i rozbrojenie bomby,
aby ocalić Polskę i pokonać złego przywódcę.

Przygodowy: Poznawanie historii przez zaba-
wę i współczesne technologie.

Liczba uczestników i patroli: Przewidujemy
maksymalnie 8 patroli po 6 osób.

Opis trasy

1. Fabuła

Jest przyszłość — rok 2118 — dwusetna rocz-
nica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Na-
szym krajem włada zły dyktator. Postawił sobie za
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zadanie  sprawić,  aby  Polacy,  a  w  szczególności
Polska młodzież,  nie znała  przeszłości  własnego
państwa.  Ludźmi  nie  znającymi  historii  jest  ła-
twiej  manipulować.  Pojawiają  się  u  jego  boku
sprzymierzeńcy i tak państwo polskie staje się to-
talitarne.  Dyktator powołuje kordony żandarme-
rii, a nauczycieli,  sędziów i ludzi wykształconych
poddaje  antypolskiej  propagandzie.  Niektórych,
tych najbardziej buntujących się, zabija. Za choćby
małą wieść o zdradzie, władza karze więzieniem.
Dostęp do internetu i wiadomości zza granicy ma
tylko rząd. Gdy plan prawie zostaje zrealizowany,
monarcha,  zachłyśnięty  żądzą  posiadania,  chce
podbić sąsiednie państwa. No właśnie, prawie, bo
w Wieluniu, małym miasteczku, powstaje konspi-
racyjna organizacja młodzieży. Dyktator jest teraz
zajęty  podbojem,  a  opozycja  może  wykorzystać
jego nieuwagę, by poznać historię! Lecz… Monar-
cha  dokonuje  czegoś  niespodziewanego.  Podbił
wiele  państw  i  teraz  chce  zawładnąć  światem.
Wie,  że  Polacy  nie  będą  mu  już  do  niczego po-
trzebni, ponieważ są odważni i buntują się na każ-
dym  kroku.  Niestety  władca,  postanawia  unice-
stwić  Rzeczpospolitą  raz  na  zawsze.  Podkłada
bombę. Jest jeden haczyk. Można ją rozbroić, pod
warunkiem,  że  zna się  historię  Polski.  Gdy mło-
dzież  z  wieluńskiej  organizacji  dowiaduje  się
o tym, od razu zaczyna działać. W jednej z dawno
zamkniętych  bibliotek  nie  znaleźli  ani  jednej
książki  —  wszystkie  zostały  spalone.  Odszukali
jednak coś bardziej niezwykłego — wehikuł czasu
skonstruowany w 2098 r., zatajony przez władzę.
Strażnicy nic nie zauważyli, a nieustraszeni nasto-
latkowie wchodzą do maszyny, by dowiedzieć się
wszystkiego o swojej przeszłości i  ocalić miliony
istnień. Czy to im się uda? Wszystko jest w ich rę-

kach. Maszyna cofa się do roku 2018. Lecz co to?
Ku ich zdziwieniu zastają Wieluń sprzed 100 lat,
w którym już ktoś wcześniej przygotował dla nich
zadania, dzięki którym będą mogli dowiedzieć się
własnej historii. Dodatkowo na ten rok przypada
setna  rocznica  odzyskania  niepodległości  przez
Polskę, więc miasto tętni przeszłością z XX w. Nic
nie rozumieją. Czy ktoś to wcześniej przewidział?
Po dalszej analizie dowiedzieli się, że twórca we-
hikułu przeniósł się w czasie do rządów dyktato-
ra. Zobaczył co monarcha zrobił z państwem pol-
skim. Aby zapobiec jego zagładzie ustawił maszy-
nę na rok 2018,  tak,  aby nastolatkowie od razu
przenieśli się do niego. Następnie ułożył dla nich
kilka zadań i zagadek, by mogli je rozwiązać i do-
wiedzieć się wszystkiego. Czy podołają temu za-
daniu? Czy rozbroją bombę? Przyszłość kraju leży
w ich rękach.

2. Schemat ogólny:

Prowadzący gry przedstawia graczom fabułę.
Następnie dzieli ich na patrole i rozdaje karty pa-
trolu. Wypuszcza ich na trasę (wszelkie informa-
cje dotyczące poruszania się po punktach są za-
warte w karcie patrolu w załączniku). Pod koniec
gry, gdy uczestnicy przejdą już wszystkie punkty
i  zdobędą cyfry,  będą musieli  wrócić  do miejsca
startu, aby ułożyć je w kolejności chronologicznej
(jak na osi czasu).  Potem przeniosą się do przy-
szłości (rok 2118) i rozbroją bombę.

* Jednym z potrzebnym przedmiotów do reali-
zacji  gry  jest  skrzynia-bomba  na  ośmiocyfrowy
kod.

** W punkcie startu i równocześnie mety musi
być  osoba-organizator  gry,  który  będzie  czuwał
nad  patrolami  rozbrajającymi  bombę  (i  oczywi-
ście przedstawiał fabułę).
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3. Schemat punktu:

Gdy patrol dojdzie na punkt, punktowy będzie
im  opowiadał  o  miejscu,  w  którym  właśnie  się
znajdują. Następnie da im zadanie, a za jego dobre
wykonanie dostają kolejną cyfrę do kodu.

4. W jaki sposób poruszają się patrole?

Miejsca  zaszyfrowane  są  querkodami,  które
znajdują  się  na  kartach  patrolu  (w  załączniku).
Każdy patrol  potrzebuję aplikacji  do odczytywa-
nia querkodów — „QR Reader”. Punkty można od-
szukać za pomocą Google Maps. Każdy patrol ma
inną  kolejność  punktów  tak,  aby nie  nachodziły
się na siebie. Oto miejsca, które zostały wykorzy-
stane w naszej grze (na mapie zaznaczone są one
żółtymi punktami, mapa nie jest wykorzystywana
w grze przez uczestników):

— Pomnik Miłości —  miejsce startu i mety (nie
jest to punkt)

— Pomnik  Rotmistrza  Witolda  Pileckiego  (Park
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego)

— Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi
przy ul. Piłsudskiego 6 oraz II Liceum Ogólno-
kształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

— Wieluński Dom Kultury (ul. Krakowskie Przed-
mieście 5)

— Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi
przy ul. Lecha Kaczyńskiego 18 (dawne Gimna-
zjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego z Oddziała-
mi sportowymi)

— Pomnik Jana Pawła II (ul. Augustiańska)

— Fara Kościoła pw. św. Michała Archanioła

— Dawny Cmentarz Żydowski (ul. Kijak)

— Plac Legionów 8

Opis punktów

Punkt 1

1. Nazwa  Punktu: Rotmistrz  z  prawdziwego
zdarzenia

2. Miejsce punktu: Pomnik Rotmistrza Witol-
da Pileckiego (Park im. Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego)

3. Co mówi punktowy?: Witam was na moim
punkcie.  Znajdujemy  się  właśnie  koło  pomnika
rtm. Witolda Pileckiego. Był on współzałożycielem
Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej,
więźniem oraz członkiem ruchu oporu w obozie
koncentracyjnym  Auschwitz-Birkenau.  Do  obozu
W. Pilecki trafił w nocy z 21 na 22 września 1940
r.  Pomnik  ten  odsłonięto  w  60.  rocznicę  jego
śmierci.

4. Zadanie do wykonania: Za chwilę pokażę
wam pewne zdjęcie. Będziecie musieli zapamiętać
położenie i wygląd pewnych przedmiotów. Zdjęcie
będziecie mogli  obejrzeć  tylko przez 15 sekund.
Następnie musicie odszukać te przedmioty i uło-
żyć je w takiej samej kombinacji jak były na zdję-
ciu.  Na  to  również  będzie  określona  ilość  czasu
— 8 minut.
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5. Następne kroki: Punktowy pokazuje zdję-
cie grupie,  która szuka przedmiotów i  układa je
w poprawnym ułożeniu.

6. Potrzebne  przedmioty  do  odszukania:
Godło  polskie,  flaga  polska,  order  Orła  Białego
(zdjęcie lub rzecz), kartka z napisem „noc z 26 na
27 kwietnia 1943 r.”,  sznur, zdjęcie W. Pileckiego
w ramce, maciejówka, kartka z napisem „13 maja
1901 r.”, karabin.

7. Dalsza część punktu: Punktowy opowiada
o kilku z przedmiotach (cenne informacje z życia
Witolda Pileckiego).

1) Order Orła Białego — przy obchodach 62. rocz-
nicy wybuchu powstania warszawskiego, pre-
zydent Polski Lech Kaczyński  przyznał Witol-
dowi Pileckiemu pośmiertnie Order Orła Białe-
go.

2) Kartka  z  napisem  „noc  z  26  na  27  kwietnia
1943 r.”  — W.  Pilecki  wraz  z  dwoma  współ-
więźniami zdołał uciec z obozu. Byli to Jan Re-
dzej i Edward Ciesielski. Wspólnie szli wzdłuż
toru kolejowego, do Wisły, przez którą przepły-
nęli znalezioną łódką. U księdza w Alwerni do-
stali  posiłek oraz przewodnika.  Dostali  się do
Bochni, gdzie ukryli się u państwa Oborów.

3) Kartka z napisem „13 maja 1901 r.” — w tym
roku urodził się Witolda Pilecki w zachodniej
Rosji.  Pochodził z  rodziny szlacheckiej,  a  jego
dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na ze-
słaniu na Syberii za udział w powstaniu stycz-
niowym.

4) Maciejówka  — już przed I wojną światową na-
leżał  do  zakazanego  przez  władze  rosyjskie
harcerstwa,  gdzie  w  otoczeniu  przełożonych
oraz rówieśników uczył się  pierwszych zasad

konspiracji.  Niedługo potem  W.  Pilecki  został
zastępowym  zastępu  „Puhaczy”,  a  następnie
przybocznym.  Niedługo  potem  założył  swą
własną drużynę harcerską. Rok później harcer-
stwo polskie wyszło z podziemia. W tych oko-
licznościach wiosną 1918 r. drużyna W. Pilec-
kiego dokonała napadu na magazyny wojsko-
we  pod  Orłem,  zaopatrując  się  w  niezbędne
mundury i broń, celem przebicia się do I Kor-
pusu Polskiego gen. Józefa Dowbór-Muśnickie-
go. Plan się nie powiódł.

5) Karabin — Witold Pilecki walczył podczas:

• wojny z bolszewikami;

• kampanii wrześniowej;

• Powstania Warszawskiego ;

• powstania antykomunistycznego.

8. Kolejna cyfra do kodu: 8

9. Data: 27 kwietnia 1943 r.

10. Załączniki:
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Punkt 2

1. Nazwa punktu: ,,Tajna misja”

2. Miejsce punktu: II Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Janusza Korczaka w Wieluniu

3. Co mówi punktowy?: Jest to punkt wyjąt-
kowy. Punktowy nie opowiada o historii miejsca.

4. Zadanie do wykonania: Wcześniej punkto-
wy rozkłada czerwoną włóczkę, tak, aby symboli-
zowała ,,lasery”. Za ,,laserami” będzie ukryta waż-
na karta z informacjami dotyczącymi bombardo-
wania.  Punktowy  daje  im  uzupełniankę.  Patrol
musi przejść przez ,,lasery”, odnaleźć ważną kartę,
uzupełnić z niej informacje na uzupełniance, wró-
cić i przekazać uzupełniankę punktowemu. Wtedy
punktowy podaje cyfrę do kodu.

5. Potrzebne materiały: czerwona włóczka

6. Kolejna cyfra kodu: 6

7. Data:  01  września  1939  r.,  godz.  4:40  —
pierwsze bomby

8. Załączniki:

1) Kartka ,,uzupełnianka”.

„1. Pierwsze bomby spadły na ………………. pw.
……………………………………………………………………

2. Dyrektorem szpitala był

……………………………………………………………………

3. Łącznie zginęło……………… pacjentów.

4. Jakie oznaczenie było na budynku?

……………………………………………………………………

5. Co zrobił dyrektor?

……………………………………………………………………”

2) Karta z informacjami.

„Tutaj 79 lat temu- 1 września 1939 roku-spa-
dły  pierwsze  bomby  oznaczające  rozpętanie

II wojny światowej. Był tu szpital pw. Wszystkich
Świętych.  Mimo  oznaczenia  tego  budynku  zna-
kiem Czerwonego Krzyża, Luftwaffe zaatakowało.
W  szpitalu  zginęły  32osoby,  w  tym  26 chorych.
Ofiar byłoby więcej, gdyby nie dyrektor placówki,
dr.Patryn. Przewidział rozpoczęcie wojny i pozo-
stawił w szpitalu tylko tych najbardziej  chorych.
To właśnie tutaj o 4:40 spadła pierwsza bomba na
Polskę”.

Punkt 3

1. Nazwa  punktu:  Cerkiew  i  Synagoga  —
Świątynie w Wieluniu

2. Miejsce  punktu:  Wieluński  Dom  Kultury
(ul. Krakowskie Przedmieście 5, 98-300 Wieluń)

3. Co mówi punktowy?: Witam was na moim
punkcie. Właśnie znajdujemy się przy Wieluńskim
domu kultury. Niegdyś stała tu Cerkiew pw. Prze-
najświętszej  Bogarodzicy  Maryi  w  Wieluniu.
W parku, w którym jesteśmy, stała również syna-
goga,  która  została  doszczętnie  zniszczona  pod-
czas bombardowania w 1939 r. 

4. Zadanie do wykonania:  Zadaniem patrolu
jest odnaleźć pomnik upamiętniający wybudowa-
nie synagogi i uzupełnienie kartki, którą dostaną
od  punktowego.  Mają  na  wykonanie  zadania
8 min.

5. Kolejna cyfra do kodu: 3

6. Data:  1 września 1939 r., po godzinie 4:40
— dalsze bombardowanie
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7. Załączniki:

Punkt 4

1. Nazwa punktu: Tajemnicze zdjęcia

2. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królo-
wej Jadwigi przy ul. Lecha Kaczyńskiego (dawniej
Gimnazjum nr 1)

3. Co mówi punktowy?: Szkoła powstała jesz-
cze  przed wojną podczas okupacji  hitlerowskiej.
Stacjonowały  tu  niemieckie  formacje  policyjne,
następnie,  w  wyniku  napływania  ludności  nie-
mieckiej,  uruchomiono  tu  szkołę  dla  ich  dzieci
i volksdeutschów. W późniejszych latach w budyn-
ku stacjonowały oddziały Wechrmachtu.

4. Zadanie do wykonania: W tym punkcie pa-
trol  dzieli  się  na  dwie  grupy:  dwu  i  cztero-
osobową. Każda z grup otrzymuje krótkofalówkę.
Dwie  osoby  dostają  od  punktowego  3  portrety
osób, które zapisały się na kartach historii XX w.
Mają oni za zadanie opisać je przez krótkofalówkę
drugiej grupie, która porusza się po szkole i szuka
portretów wcześniej  rozwieszonych przez punk-
towego.  Po  znalezieniu  właściwych  osób  grupa
cztero-osobowa przekazuje imię i nazwisko odna-

lezionych osób przez krótkofalówkę. Aby nie było
tak łatwo, rozwieszone jest o 7 portretów więcej.

5. Dalsza część punktu:  Po przyporządkowa-
niu  portretów  po  opisie,  punktowy  opowiada
o tych bohaterach. 

6. Kolejna cyfra do kodu: 5

7. Data: wydarzenia sprzed wojny

8 Załączniki:  należy  wykorzystać  portrety
znanych postaci z historii Polski, np. Józef Piłsud-
ski, Witold Pilecki, Maria Skłodowska-Curie, Wła-
dysław Raczkiewicz,  Gabriel  Narutowicz,  Roman
Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Mościcki,
Władysław Sikorski, Władysław Anders, etc.

Punkt 5

1. Nazwa punktu: Prawdziwy Polak, czyli JAN
PAWEŁ II

2. Miejsce punktu:  ul. Augustiańska (koło bi-
blioteki)

3. Co  mówi  punktowy?:  Witam  was  w  tym
punkcie. Znajdujemy się właśnie pod pomnikiem
Jana  Pawła  II,  który  został  papieżem  w  1978  r.
Głównym wykładnikiem pontyfikatu Karola Woj-
tyły były pielgrzymki. Z tego też powodu został on
wkrótce nazwany: „papież-pielgrzym”. Polska była
krajem najczęściej odwiedzanym przez Jana Paw-
ła II. W czasie prawie 27-letniego pontyfikatu pa-
pież  odwiedził  ojczyznę  dziewięć  razy.  Podczas
pierwszej pielgrzymki do Polski, papież odwiedził
Warszawę,  Gniezno,  Częstochowę,  Kalwarię  Ze-
brzydowską, Wadowice, Kraków i były niemiecki
obóz  koncentracyjny  Auschwitz-Birkenau.  Reli-
kwie Jana Pawła II znajdują się w Wieluńskiej Ko-
legiacie.
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4. Zadanie do wykonania: Waszym zadaniem
jest odszukanie w bibliotece miejskiej nowej wer-
sji  Leksykonu  Miasta  Wieluń  Tadeusza  Olejnika,
polskiego historyka i regionalisty.  Zaraz otrzyma-
cie ode mnie wskazówkę, dzięki której odszukacie
w Leksykonie miasta Wieluń pewnych liter. Te li-
tery  utworzą  wyraz.  Na  pomniku  zapisane  jest
pewne zdanie. Kolejność występowania wyrazu w
zdaniu będzie oznaczała kolejną cyfrę do rozbro-
jenia bomby.

* Zdanie  na  pomniku  zdanie  —  „Nie  lękajcie
się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

5. Kolejna cyfra do kodu: 2

6. Data: rok 1978

7. Załączniki:

Dla grupy

Odpowiedzi

Punkt 6

1. Nazwa punktu: Zdjęcia przeszłości

2. Miejsce: Relikty Fary ul. Królewska

3. Co mówi punktowy?: Znajdujemy się na ru-
inach  Fary.  Kościół  był  najstarszym  kościołem
w mieście (XIII w.), czego dowodem jest położenie
przy starym rynku. W świątyni odbywały się zjaz-
dy państwowe i  kościelne.  W XVI w.  kościół  ten
należał do najokazalszych w Polsce. Budynek fary
został  znacznie  uszkodzony  podczas  nalotu
w dniu 1 września 1939 r. Zburzona została cała
prawa nawa boczna, ale budynek nadawał się do
odbudowy.  W  1940  r.  naruszony  gmach  został
przez Niemców wysadzony w powietrze, a później
rozebrany do fundamentów. W latach 1988–1991
odkryto i  nadbudowano fundamenty zniszczonej
kolegiaty.

4. Zadanie do wykonania: Patrol musi dopa-
sować odpowiednie zdjęcia z przeszłości do zdjęć
teraźniejszych  i  odpowiednio  je  nazwać  (nazwy
nie  będą  podane)  Dodatkowo podano  3  zdjęcia.
(Miejsca będą musieli wskazać również na mapie)

5. Potrzebne materiały: mapa Wielunia

6. Kolejna cyfra do kodu: 7

7. Data: rok 1988

8. Załączniki:

FARA
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SYNAGOGA

CERKIEW

SZPITAL „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”
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GETTO

PLAC LEGIONÓW

Punkt 7

1. Nazwa punktu: Tajna depesza

2. Miejsce: ul.  Kijak  (stary  cmentarz  żydow-
ski)

3. Co mówi punktowy?: Znajdujemy się na te-
renie  starego  cmentarza  żydowskiego,  inaczej
zwany  kirkutem.  Został  utworzony  ok.  1850  r.
Ostatni zanotowany pochówek odbył się w 1940 r.
Podczas II wojny światowej  hitlerowcy zlikwido-
wali  cmentarz.  Macewy  (płyty  kamienne)  użyto
do budowy dróg i basenu kąpielowego. Nie zacho-
wał się żaden nagrobek. Możecie również podejść
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do  tablicy  pamiątkowej  i  przeczytać  dodatkowe
informacje.

4. Zadanie do wykonania: Zadaniem patrolu
jest rozszyfrowanie depeszy, którą zaszyfrował al-
fabetem Morse'a bardzo inteligentny Żyd. Niestety
nie  zdążył  jej  oddać  odpowiedniemu łącznikowi
i depesza nie dotarła do odbiorcy. Do tego zadania
mogą użyć  aplikacji  HarcApp,  dzięki  której  z  ła-
twością odszyfrują tekst. Wystarczy, że wpiszą od-
powiednie  znaki  alfabetu  Morse'a,  a  aplikacja
przetłumaczy to na język polski.

5. Kolejna cyfra kodu: 1

6. Data: rok 1940

7. Załączniki:

Rozwiązany tekst: Powrót Zdycha lądem na ra-
zie  wykluczony,  znana  Zdychowi  Fiokarska  też
aresztowana.

Punkt 8

1. Nazwa punktu: List pożegnalny

2. Miejsce: Plac Jagielloński (obok Sądu Rejo-
nowego)

3. Co mówi punktowy?:  Znajdujecie się teraz
na placu Jagiellońskim. Niegdyś obok niego stało
Getto Żydowskie.  W 1941 r.  utworzyli  je  naziści
i umieścili w nim 7 tys. osób. Warunki były strasz-
ne.  Panowały  tu  epidemie  chorób  zakaźnych
i okropny ścisk. Dochodziło także do publicznych

egzekucji, np. zimą 1941 r. powieszono 10 osób na
placu między ulicą Palestrancką a Różną. Obecnie
jest tam poczta.

4. Zadanie do wykonania:  Patrol dostaje za-
szyfrowany list. Musi go odszyfrować i przepisać
na ozdobną kartkę, którą dostanie od punktowe-
go. Następnie patrol idzie na pocztę i wysyła list.
Na poczcie (po wczesnym uzgodnieniu) pani, któ-
ra  wyda  znaczek,  powiem  im  kolejną  cyfrę  do
kodu.  List  będzie  zawierał  pożegnanie  od  męża,
który właśnie stoi na placu i zaraz ma być, wraz
z innymi 9 osobami, ścięty. Pisze do żony i dzieci.

* List nie zawiera Polskich znaków — trzeba je
przetłumaczyć.

5. Kolejna cyfra kodu: 4

6. Data: rok 1941

7. Potrzebne materiały: ozdobna kartka, ko-
perta do listu (znaczki uczestnicy muszą sami ku-
pić na poczcie) 

8. Załączniki:

Tekst 1:

„Kochana Marysiu!

Nie martw się. Nie płacz. Wszystko będzie do-
brze. Troszcz się o dzieci. Powiedz im, że je bardzo
kocham  i  nigdy  o  nich  nie  zapomnę.  Kiedy  to
wszystko się  skończy,  zamieszkajcie  w domu po
rodzicach. Tam będzie wam dobrze, w końcu jest
on w lesie nad rzeką. Ach, jak bym chciał być teraz
z wami. Muszę niestety kończyć.

Kocham Cię,

Twój Dawid”

Szyfr: KO-NI-EC MA-TU-RY
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„Okehmim Amyrsnt!

Inc  amyuw snc.  Inc  płmez.  Wszrsuok bcdznc
dkbyzc. Uykszez snc k dzncen. Pkwncdz na, żc jc
okehma  n  ingdr  k  ineh  inc  zmpkaic.  Oncdr  uk
wszrsuok snc sokiezr, zmancszomjenc w dkat pk
ykdznemeh.  Uma  bcdznc,  wma  dkbyzc,  w  okiet
jcsu ki w lcsnc imd yzcoka. Meh, jmo bra ehenmł
bre ucymz z wman. Atszc incsucur okiezre.

Okehma Enc

Uwkj Dmwnd”

Poprawny kod:

Karta patrolu

Nazwa  waszej  konspiracyjnej  grupy:
…………………………………………………………………………

Lista członków:

1) ………………………………………………

2) ………………………………………………

3) ………………………………………………

4) ………………………………………………

5) ………………………………………………

6) ………………………………………………

Chodzicie po punktach w kolejności,  w jakiej
macie ułożone querkody. Pobierzcie aplikację „QR

Reader”  do  odszyfrowania  querkodów.  Wyjdzie
wam  miejsce,  w  którym  będzie  znajdował  się
punkt. Jeżeli nie znacie położenia punktu, możecie
skorzystać  z  Google  Maps.  Na  każdym  punkcie
rozwiązujecie zadania. Za każde dobrze rozwiąza-
ne  zadanie  dostaniecie  jedną  cyfrę  do  kodu.  Po
rozwiązaniu wszystkich zadań wracacie na miej-
sce  startu  (Pomnik  Miłości).  Tam  musicie  mieć
kod, ale ułożony w pewien sposób. Tak jak widzi-
cie w tabelce pod spodem wymagamy od was datę
miejsca, w którym byliście (np. miejsce związane
z wybuchem II wojny światowej lub czasem do-
kładniejsza data).  Jeżeli  nie jesteście pewni daty
— zapytajcie punktowego (czasem miejsce zwią-
zane jest z kilkoma datami, ale my oczekujemy od
was  tej  jednej  konkretnej).  Gdy  cyfry  ułożycie
chronologicznie,  zgodnie  z  osią  czasu,  wyjdzie
wam dokładny kod. Będziecie mogli przenieść się
w czasie do roku 2118 i rozbroić bombę.

Lp.
Miejsce
punktu

Cyfra
Data

związana
z punktem

Podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

Prawidłowy kod: _ _ _ _ _ _ _ _
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QUERKODY

Querkody 1 Querkody 2

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Querkody 3 Querkody 4

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8
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Querkody 5 Querkody 6

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Querkody 7 Querkody 8

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8


