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Wprowadzenie 
 

Oto kompleksowy przewodnik po grze Mafia Wars, bardzo popularnej i darmowej produkcji 
obsługiwanej w całości z poziomu przeglądarki internetowej. Poradnik opracowany został w głównej 
mierze z myślą o osobach rozpoczynających swoją przygodę z tą grą, ale gracze, którzy w Mafia 
Wars bawią się już od dłuższego czasu, również powinni odnaleźć mnóstwo przydatnych informacji i 
wskazówek. Całość podzielona została na osiem zasadniczych rozdziałów: 

Pierwszy rozdział poradnika podpowiada przede wszystkim w jaki sposób można dołączyć do gry, 
jak również pomaga w zapoznaniu się z podstawowymi elementami jej obsługi. Szczegółowo 
objaśniony jest główny ekran rozgrywki, a całość wzbogacona została przez słowniczek 
najważniejszych pojęć. 

Drugi rozdział zawiera wiele porad dotyczących właściwej gry, a konkretnie zdobywania punktów 
doświadczenia i punktów umiejętności, awansowania na wyższe poziomy doświadczenia oraz 
doboru najlepszej klasy postaci. W rozdziale tym znajdują się także porady dla graczy bardziej 
zaznajomionych z tą produkcją. 

Trzeci rozdział jest przewodnikiem po wykonywanych w trakcie zabawy i rozgrywanych w sześciu 
głównych lokacjach zadaniach. Szczególny nacisk położony został na wyjaśnienie metod 
pozyskiwania specjalnych przedmiotów, niezbędnych do zaliczenia niektórych zadań. W rozdziale 
tym znajdują się również informacje dotyczące nietypowych wyzwań, jak chociażby związanych z 
wykonywaniem operacji czy przystępowaniem do zadań ograniczonych w sposób czasowy. 

Czwarty rozdział skupia się w całości na omówieniu zalet i wad wszystkich posiadłości, które 
można nabyć w trakcie rozgrywki. Przedstawione są między innymi informacje na temat kosztów i 
uzyskiwanych przychodów, czy dodatkowych atrakcji wiążących się z posiadaniem określonych 
obiektów. 
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Piąty rozdział dotyczy w całości kwestii posiadania własnej mafii, a konkretnie rekrutowania 
nowych członków, dobierania dla nich najlepszych profesji czy wysyłania między sobą prezentów i 
zaproszeń. 

Szósty rozdział objaśnia przede wszystkim tematykę staczania walk z innymi graczami oraz 
okradania ich posiadłości. Dodatkowo w rozdziale tym można odnaleźć wskazówki dotyczące 
między innymi przystępowania do turniejów oraz wypowiadania wojen innym graczom. 

Siódmy rozdział wyjawia tajniki działania targowiska, na którym za wirtualną lub prawdziwą 
gotówkę można nabywać różnorakie obiekty pomocne w prowadzeniu rozgrywki. 

Ostatni, ósmy rozdział zawiera szczegółowe omówienie możliwych do zdobycia osiągnięć, jak 
również pełną listę dostępnych kolekcji wraz z podpowiedziami odnośnie ich kompletowania. 

Uwaga! Gra Mafia Wars jest nieustannie doskonalona przez jej twórców, którzy regularnie dodają, 
zmieniają lub usuwają różne funkcje. Niektóre rzeczy zawarte w poradniku mogą się wraz z 
upływem czasu siłą rzeczy nieznacznie przedawnić. Bardzo duży nacisk położony został na to, żeby 
prezentowane informacje w możliwie jak największym stopniu były aktualne. Poradnik uwzględnia 
stan na grudzień 2010 roku. 

Jacek „Stranger” Hałas (www.gry-online.pl) 
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Rozpoczęcie nowej gry 
D o ł ą c z e n i e  d o  g r y  

Do zabawy w Mafia Wars na zasadach omówionych w poradniku będziesz potrzebował: 

1) Przeglądarki internetowej. W miarę możliwości dobrze byłoby zaopatrzyć się w jej najnowszą 
wersję wraz z wtyczką Adobe Flash Player. Jeżeli nie jest to możliwe (np. komputer w pracy czy w 
szkole) należy liczyć się z utrudnieniami w grze, które nie powinny być jednak zbyt uciążliwe. Na 
szczęście nie jest wymagane korzystanie z najpopularniejszych przeglądarek (Firefox, Internet 
Explorer), gdyż gra powinna też dobrze współpracować z mniej popularnymi aplikacjami (Opera czy 
Chrome). 

2) Konta w serwisie społecznościowym Facebook – Oba warianty (użycie posiadanego konta lub 
założenie nowego) opisane zostały w dalszej części tekstu. 

3) Wolnego czasu – Przyjemność z zabawy można na szczęście czerpać niezależnie od tego czy w 
danym dniu możesz sobie pozwolić na kilkanaście minut czy na kilka godzin relaksu. 

 

Wariant 1: Nie posiadam konta w serwisie Facebook, a chcę zagrać w Mafia Wars. 

 

 

 

Otwórz w przeglądarce internetowej stronę http://www.facebook.com/, która domyślnie powinna 
wyświetlić się w języku polskim. Jeżeli tak się nie stało, wybierz język polski z propozycji 
wyświetlanych u dołu ekranu lub kliknij na strzałeczkach (zdjęcie powyżej), wyszukując ojczysty 
język na liście. 

 

Musisz się teraz zarejestrować, wypełniając formularz zlokalizowany po prawej stronie. Pola, które 
należy wypełnić to imię, nazwisko, adres e-mail (musi być prawdziwy, gdyż wysłane zostanie na 
niego potwierdzenie rejestracji), hasło, płeć i data urodzenia. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij 
na przycisku Zarejestruj się. Wyświetlona zostanie strona  weryfikacji tożsamości. Musisz 
przepisać tekst wyświetlony w ramce, na sam koniec ponownie wybierając przycisk Zarejestruj 
się. Przeglądarka powinna Cię teraz przenieść na stronę 
http://www.facebook.com/gettingstarted.php?step=contact_importer. Proponowane przez stronę 
czynności możesz bez żadnych problemów zignorować, klikając na kolejnych przyciskach Pomiń. 

 

 

 

U góry ekranu powinna zostać wyświetlona informacja z prośbą o sprawdzenie swojej skrzynki 
pocztowej w celu dokończenia procesu rejestracji. Jeżeli podałeś zły adres e-mail kliknij na 
przycisku Zmień adres e-mail, a jeżeli w przeciągu kilku minut nie otrzymasz wiadomości z 
potwierdzeniem (sprawdź folder ze spamem!) kliknij na przycisku Wyślij ponownie wiadomość 
e-mail. 
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Po odebraniu poczty odszukaj wiadomość od użytkownika Facebook, zatytułowaną Jeszcze tylko 
jeden krok i będzie można zacząć używać Facebooka. Kliknij na niebieskim linku widocznym 
w treści wiadomości e-mail (zdjęcie powyżej). Jeżeli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, skopiuj 
ten link do schowka, a następnie wklej go bezpośrednio do przeglądarki internetowej. W ten oto 
sposób rejestracja dobiegła końca, o czym powinieneś zostać poinformowany po uruchomieniu 
głównej strony Facebook. Możesz już przejść do wykonania kroków omówionych w wariancie 2. 

 

Wariant 2: Posiadam konto w serwisie Facebook i chcę zagrać w Mafia Wars. 

 

 

 

Jeżeli masz już założone konto w serwisie Facebook, to do gry możesz dołączyć na dwa zasadnicze 
sposoby. Pierwszym z nich jest wybranie zakładki Gry znajdującej się po lewej stronie (zdjęcie 
powyżej). Po załadowaniu nowej strony sprawdź pierwszą pozycję na liście Gry RPG. Powinna to 
być gra Mafia Wars Game. 
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Drugim sposobem odnalezienia gry jest wpisanie jej nazwy w polu wyszukiwarki, znajdującym się u 
góry ekranu. Teraz wystarczy jedynie kliknąć na pierwszej ikonie, która pojawi się na liście 
wyszukanych pozycji (zdjęcie powyżej). 

 

 

 

Przeglądarka powinna załadować stronę domową gry Mafia Wars - 
http://www.facebook.com/MafiaWars. Wybierz zakładkę Play Now, klikając na obrazku widocznym 
na ekranie, lub wybierz przycisk Przejdź do aplikacji, znajdujący się po lewej stronie (zdjęcie 
powyżej). 
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