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Wprowadzenie
Gra edukacyjna „Wybory w Mieście M” jest wynikiem wieloletniego doświadczenia Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo w realizacji działań dotyczących aktywizacji i edukacji młodzieży. Założenia niniejszej gry 
opierają się na programie Akademii Młodzieżowej realizowanym w szkołach i placówkach w Polsce i za 
granicą. Misją Fundacji jest przygotowywanie młodych ludzi do aktywnego i mądrego życia w społeczeń-
stwie. Stworzona przez nas gra wpisuje się w tę misję i proponuje nauczycielom oraz animatorom mło-
dzieżowym gotową propozycję pobudzenia aktywności uczniów, przy jednoczesnej edukacji dotyczącej 
funkcjonowania władzy samorządowej w Polsce.

Cele gry
Ukształtowanie wśród młodzieży postawy odpowiedzialności za gminę/miasto, w której żyją.•	
Ukazanie młodym ludziom, że mają wpływ na swoje miejsce zamieszkania, a także, że już za kilka lat •	
(miesięcy) będą mieli konkretny głos (wyborczy) w tej sprawie.

Zachęcenie uczniów do przyszłego brania udziału w wyborach.•	
Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem samorządu w Polsce, a przede wszystkim metodą jej wyboru.•	

Informacje dla prowadzących grę
Zawartość pudełka z grą:

8 książeczek dla graczy i prowadzącego,	-
40 kart postaci,	-
poglądowa mapa Miasta M,	-
płyta CD z materiałami do gry,	-
tekturka służąca przygotowaniu z pudełka urny wyborczej (pudełko do góry nogami, na środku 	-
wycinamy otwór do wrzucania kart, tekturka pionowo wzdłuż ścian).

Wiek uczestników:
Gra przeznaczona jest do realizacji w klasach szkolnych w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

Liczba uczestników:
Jednocześnie może w niej brać udział od 23 do 40 osób (jeśli chcemy przeprowadzić grę w mniejszej 
liczbie osób niż 23 można wtedy nie uwzględniać którejś z partii).

Czas trwania: 
3-8 godzin lekcyjnych (jeśli brakuje nam czasu w pierwszej kolejności można zrezygnować z kampanii 
wyborczej, ale koniecznie trzeba zostawić etapy dyskusji).

Przygotowanie sali:
Ustawienie krzesełek w sali jest różne na każdym etapie gry. Na początku należy ustawić je w okręgu. 
Mapę Miasta M wieszamy w widocznym miejscu, ponieważ może być wykorzystywana przez graczy  
w trakcie dyskusji. Można również zaaranżować fragment tablicy na potrzeby Dziennikarzy, którzy będą 
tam publikować artykuły.
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Co będzie potrzebne?
Komputer z drukarką: wydruk materiałów do każdorazowej edycji gry, a w trakcie gry do wydruku 	-
kart do głosowania i protokołu z głosowania.
Materiały papiernicze: kartki papieru, długopisy, szary papier, flamastry i inne materiały do wyko-	-
rzystania przez komitety wyborcze w czasie kampanii.

Dodatkowo:
Komputer i rzutnik multimedialny: można go użyć do prezentacji sondaży przygotowanych przez 	-
socjologów lub sprawozdań przygotowanych przez dziennikarzy.
Kamera: dziennikarze mogą nagrać spoty wyborcze lub wiadomości z przebiegu kampanii (np. wywiady 	-
z kandydatami).

Jak się przygotować?
Zapoznać się z wszystkimi materiałami i opisami ról. Gra polega na samodzielnej pracy młodzieży w gru-
pach, ale warto, żeby prowadzący wiedział, co każda grupa ma robić na danym etapie gry.

Wydrukować materiały z płyty CD:
sondaże dla socjologów – 2 szt.	-
wykresy sondaży dla socjologów – 2 szt.	-
karty zgłoszenia dla kandydatów – 5 szt. (dla każdego komitetu)	-
formularz planu – 5 szt. (dla każdego komitetu)	-

W trakcie gry trzeba będzie wydrukować dodatkowo karty do głosowania (po zebraniu zgłoszeń od komi-
tetów) oraz listę uprawnionych do głosowania, czyli nazwiska postaci biorących udział w grze w kolejno-
ści alfabetycznej. Lista ta posłuży jako protokół wyborczy w trakcie głosowania.

Wejście w rolę
Jednym z głównych założeń gry jest fakt, że wszyscy uczestnicy wcielają się w rolę mieszkańców Miasta 
M – fikcyjnego miasta zlokalizowanego we wschodniej Polsce. Każda rola jest opisana w dosyć ogólny 
sposób, tak, żeby fakty, które nie są ujęte w opisie mogły być dowolnie proponowane przez uczestni-
ka. Wejście w rolę powoduje również to, że jeśli uczestnik, który otrzyma rolę członka partii politycznej,  
z której poglądami niekoniecznie się utożsamia może mówić jakby z pozycji odgrywanej postaci, a nie  
z pozycji swojej osoby.

Uczestnicy w dyskusjach i przy wypełnianiu karty zgłoszenia kandydata, czy na karcie do głosowania uży-
wają swoich własnych imion oraz nazwisk postaci z gry. Uczestnicy w czasie gry zwracają się do siebie per 
Pan/Pani zgodnie z nazwiskiem postaci z gry. Prowadzący w celu zachowania konwencji również zwraca 
się do nich w ten sposób np. zamiast powiedzieć „Kasiu, czy mogłabyś nie gadać?” zwraca się: „Pani Kata-
rzyno Langiewicz, proszę nie zakłócać przebiegu naszego spotkania”.

Po zakończeniu gry prowadzący informuje o wyjściu z ról. W czasie podsumowania na zakończenie, kiedy 
rozmawia się o tym, czego uczniowie się nauczyli, uczestnicy wypowiadają się w swoim własnym imieniu, 
a nie odgrywanych przez siebie postaci.

Rozdanie ról
Najlepiej zrobić to, kiedy uczniowie siedzą w kręgu. Zaczynamy rozdawać karty postaci w kolejności ról 
(zgodnie z numerami na karcie). Rola nr 01 to Pan/i Staszic. Postać ta jest naturalnym liderem Inicjatywy 
Obywatelskiej – prowadzącym dyskusję plenarną lub startującym na prezydenta , dlatego dobrze jest, gdy 
w tę rolę wcieli się osoba posiadająca predyspozycje lidera, np. gospodarz klasy. Jeśli w trakcie gry Pan/i 
Staszic będzie chciał/a kandydować, to prosimy wtedy innego mieszkańca o prowadzenie dyskusji. Zaczy-
namy więc rozdawać rolę od osoby o predyspozycjach lidera. Role ułożone są w taki sposób, że niezależnie 
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od liczby graczy proporcja osób w każdej grupie powinna być mniej więcej taka sama, dlatego ważne jest, 
żeby rozdawać je po kolei bez pominięcia żadnej roli.

Wszystkie działania prowadzącego w trakcie gry opisane są w tabeli na następnych stronach. W dalszej 
części książeczki poszczególne grupy znajdą szczegółową instrukcję. Jeśli coś nie jest opisane oznacza to, 
że zależy to od własnej inwencji graczy.

Należy poinformować graczy, że karta postaci stanowi jednocześnie dowód osobisty, bez którego nie bę-
dzie możliwe oddanie głosu w wyborach.

Grupy mieszkańców
Każdy gracz, zgodnie z zapisem na swojej karcie postaci, zostaje przypisany do grupy mieszkańców. Naj-
liczniejszą grupą są mieszkańcy, którzy reprezentują najbardziej aktywną reprezentację społeczności lo-
kalnej i chcą brać udział w decydowaniu o swoim mieście. W Mieście M mamy również lokalne oddziały 4 
ogólnopolskich partii politycznych oraz niezależnych dziennikarzy lokalnych i socjologów. Dziennikarze 
i socjologowie ściśle ze sobą współpracują i przekazują wszystkim mieszkańcom informacje z przebiegu 
gry. W wyborach prawo głosu mają wszystkie osoby z kartami postaci (wszyscy uczestnicy gry).

Rozdanie książeczek
W pudełku z grą znajduje się 8 niniejszych książeczek, które rozdawane są w następujący sposób:

2 dla mieszkańców (bo jest ich najwięcej)	-
4 dla partii (po jednej)	-
1 dla socjologów i dziennikarzy	-
1 dla prowadzącego	-

Partie polityczne
Program partii został tak ułożony, żeby mniej więcej odzwierciedlać rozpiętość „idealnej” sceny poli-
tycznej, która obrazowo pokazuje generalne możliwe stanowiska polityczne. Tak dobrane programy 
partii politycznych pozwolą również młodzieży na zapoznanie się ze sceną polityczną. W trakcie pod-
sumowania prowadzący może zapytać graczy, które z obecnych na polskiej scenie politycznej partii 
mogą być odpowiednikami partii z Miasta M – ale koniecznie można to zrobić dopiero na końcu, tak, 
żeby gracze nie postrzegali partii z gry przez pryzmat rzeczywistych partii.

W trakcie kampanii należy raczej unikać spraw światopoglądowych, które prowadzą często do nieroz-
strzygniętych dyskusji. Lepiej skupić się na konkretnych problemach Miasta M i proponowanych przez 
poszczególne komitety rozwiązaniach, bo właśnie o taką edukację w tej grze chodzi: co konkretnie 
można zrobić dla naszej społeczności?

Światopogląd liberalny Światopogląd konserwatywny

Socjalne podejście do 
kwestii gospodarczych Partia Ekologiczna Partia Społeczna

Liberalne podejście do 
kwestii gospodarczych Partia Rozwoju Partia Konserwatywna
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Etap gry Prowadzący Uczestnicy

Wprowadzenie
Czas minimum:

15 minut

Krzesła w okręgu
przedstawienie celów gry -
przedstawienie problemów miasta   -
i ordynacji wyborczej
rozdanie ról (karty postaci) -
rozdanie książeczek dla grup -
rozpoczęcie pracy w grupach -

Przygotowanie  
do kampanii 

– praca w grupach

Czas minimum:
30 minut

Krzesełka w małych okręgach dla po-
szczególnych grup

warto spędzić z każda grupą trochę cza- -
su, z największym naciskiem na miesz-
kańców, których warto zachęcić do wy-
stawienia własnych kandydatów
pomoc w poszczególnych grupach -
moderowanie dyskusji, ale nie nadmierne -
prowadzący powinien zwrócić uwagę,  -
żeby dyskusja nie skupiła się na oma-
wianiu problemów miasta, ale  konkret-
nych sposobach przeciwdziałania.

Wybranie przewodniczącego/lide-1. 
ra prowadzącego dyskusję w każ-
dej grupie.

Przygotowanie się grup do kam-2. 
panii wyborczej (dyskusja, wybór 
kandydatów, zaplanowanie dzia-
łań).

Spisanie Planów Taktycznych.3. 

Dziennikarze i socjologowie mogą 4. 
zacząć pierwsze dyskusje i pytania 
do uczestników.

Kampania  
wyborcza

Czas minimum:
30 minut

Krzesełka z boku
kampania jest to czas największego  -
chaosu przedwyborczego, poszczegól-
ne komitety robią dużo zamieszania, 
wymieniają się ulotkami, rozmawiają i 
agitują się wzajemnie
prowadzący przemieszcza się pomię- -
dzy poszczególnymi osobami, pyta o ich 
programy

Realizacja zaplanowanych działań w 1. 
ramach kampanii wyborczej.

Dziennikarze relacjonują wyda-2. 
rzenia (artykuły, wywiady).

Socjologowie zbierają dane do 3. 
sondażu.

Dyskusja 
plenarna

(45 min)

Czas minimum:
30 minut

Stolik dla każdego komitetu, krzesełka 
jak na widowni

na stolikach przed kandydatami stawia- -
my karteczki z nazwami partii
prowadzący również może zadawać py- -
tania
można pomagać Pani/u Staszic w mo- -
deracji, ale lepiej niezbyt ekspansywnie

Przypomnienie głównych założeń 1. 
komitetów przez jednego przed-
stawiciela. 

Kandydaci na radnych odpowia-2. 
dają na pytania mieszkańców.

Dyskusja pomiędzy komitetami.3. 

Socjologowie przeprowadzają 4. 
drugi sondaż.

Przebieg gry
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Studio 
telewizyjne
Czas minimum:

30 minut

Krzesełka dla kandydatów i prowa-
dzącego, krzesełka jak na widowni

prowadzący również może zadawać py- -
tania

można pomagać dziennikarzom w mo- -
deracji, ale lepiej niezbyt ekspansywnie

 Kandydaci na prezydenta prezen-1. 
tują swoje programy wyborcze i od-
powiadają na pytania dziennikarzy  
i zebranej w studio publiczności.

Dyskusja pomiędzy kandydatami.2. 

Prezentacja wyników sondaży 3. 
przedwyborczych.

Cisza  
przedwyborcza 

przerwa

przygotowanie i wydruk kart do głoso- -
wania (z CD)

przygotowanie i wydruk listy wybor- -
ców (ułożenie w kolejności alfabetycz-
nej, z CD)

przygotowanie urny: pudełko do góry  -
nogami, tekturka pionowo do środka 
wzdłuż ścian

Wybory
Czas minimum:

25 minut

Stół dla komisji, urna na innym stoliku

prowadzący bierze udział w pracach  -
Komisji Wyborczej

Każdy gracz po złożeniu podpisu na 
protokole otrzymuje dwie karty do 
głosowania: jedną do Rady Miasta, 
drugą do wyborów Prezydenta Mia-
sta M. Zaznaczamy po jednym x na 
każdej karcie. Karty z większą liczbą 
x niż jeden lub bez x są nieważne. 
Komisja przelicza głosy i zgodnie  
z obowiązującą ordynacją wyborczą 
określa wybranych radnych i Prezy-
denta.

Przedstawienie 
wyników 
wyborów

Czas minimum:
10 minut

Krzesełka jak na widowni
Przedstawienie wyników wyborów przez jednego z dziennikarzy lub członka 
Komisji.
Można komputerowo sporządzić wykres wyników.
Lider zwycięskiego komitetu i/lub wybrany Prezydent przedstawiają exposé.

Podsumowanie
Czas minimum:

10 minut

Krzesełka w kręgu
Prowadzący zadaje pytania:

czego się nauczyliście w czasie gry? -
co możecie zrobić dla waszej społecz- -
ności już teraz?

Wszyscy wychodzą z ról. Uczniowie 
nie są już mieszkańcami Miasta M, 
ale sobą.

Prowadzący Uczestnicy
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Komunikacja
Od roku komunikacja w M funkcjonuje coraz gorzej. W godzinach szczytu, rano i wieczorem korki 

samochodów uniemożliwiają punktualny dojazd do centrum miasta. Parkowanie na obrzeżu centrum 
jest trudne, ponieważ brakuje bezpiecznych i tanich parkingów. W przyszłości należy spodziewać się 
dużego wzrostu ruchu samochodów osobowych. 

Sieć komunikacji miejskiej wymaga rozbudowy i ulepszania. Autobusy są zatłoczone, często 
przez korki niepunktualne. Ponadto mieszkańcy z dzielnicy Przemysłowej domagają się rozbudowa-
nia dodatkowej linii łączącej ich osiedle z centrum. Przeciwni są ci, którzy wskazują na wysokie koszty 
przedsięwzięcia, częściowo należałoby wykupić prywatne działki, położyć 10 km nowej nawierzchni 
asfaltowej, zbudować przystanki, zakupić nowe autobusy. Przeciwni są właściciele działek i miesz-
kańcy domów położonych wzdłuż planowanej trasy – obawiają się hałasu. Przeciwnicy rozbudowy 
nowych linii autobusowych proponują budowę płatnych parkingów na obrzeżu śródmieścia, z których 
możliwy jest dojazd do centrum istniejącymi środkami komunikacji miejskiej. 

Bezrobocie
W wyniku transformacji gospodarki wiele przedsiębiorstw musiało zostać zamkniętych, nie 

przynosiły bowiem zysku lecz straty. Najdramatyczniejszym skutkiem jest bezrobocie dużych grup 
pracowników. Programy służące przekwalifikowaniu pracowników są rozwiązaniem dla wybranych 
grup zawodowych i wiekowych. Przy robotach ulicznych zatrudnionych może być kilkadziesiąt osób. 
Potrzebne są aktywne przedsięwzięcia, stwarzające nowe miejsca pracy. Do tego brakuje funduszy.

Budowa reaktora jądrowego 
W mieście M znajduje się Uniwersytet. Szczególnie dobrze rozwijają się tu nauki ścisłe. Instytut 

Fizyki stanął przed niepowtarzalną szansą budowy reaktora jądrowego. Teren budowy zaplanowano 
w bezpośrednim sąsiedztwie nowego osiedla domków jednorodzinnych. Wśród mieszkańców Osiedla 
Nadrzecznego, którymi są w większości młode rodziny z dziećmi, pojawiają się coraz ostrzejsze pro-
testy przeciw budowie. Są one dodatkowo dramatyzowane powoływaniem się na skutki katastrofy  
w Czarnobylu. Naukowcy wyjaśniają, że reaktor nie przyniesie szkód środowiskowych i nie wpłynie 
na stan zdrowia ludności. Ponadto budowa reaktora przyniesie wiele korzyści: nowe miejsca pracy, 
nowe technologie, które poprawią renomę miasta. To przyciągnie nowe przedsiębiorstwa i zakłady 
usługowe, co oznacza wzrost liczby miejsc pracy.

Przestępczość nieletnich
Następnym problemem jest przestępczość nieletnich. Towarzyszą jej zazwyczaj inne problemy, 

np. trudna sytuacja mieszkaniowa. Śródmieście pozostaje ciągle jeszcze problemem nierozwiązanym. 
Mieszkania są w katastrofalnym stanie. Odsetek rodzin alkoholików jest tutaj nieporównywalnie 
wysoki. Dzieci i młodzież mają problemy w szkole, często zmuszone są do samodzielnego utrzymania. 
Zaczynają się problemy z narkotykami. Wobec rosnącej liczby przestępstw nieletnich w tej dzielnicy 
trzech pedagogów oraz kilku pracowników społecznych domaga się założenia poradni oraz stworzenia 
Centrum Młodzieży, które oferowałoby różne możliwości rozwoju i doskonalenia się młodzieży oraz 
bogaty program aktywnego spędzania czasu wolnego. Do urzeczywistnienia pomysłu potrzebne są 
lokale i dwa nowe etaty dla pedagogów. 

Diagnoza sytuacji miasta M
Diagnozę wykonano na zlecenie Urzędu Miasta M

M leży we wschodniej części Polski. M Liczy 150 000 mieszkańców. Jest to miasto na prawach powiatu.

Najważniejsze problemy miasta:
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Obcokrajowcy
W ostatnim czasie niezmiernie wzrósł ruch przygraniczny, wzrosła liczba Białorusinów, Ukra- 

ińców i Rosjan, którzy wykorzystując swobodę poruszania się i wolność handlową przybywają do Mia-
sta M oraz sprzedają na ulicach przywieziony ze sobą towar. Mieszkańcy nastawieni są do nich życz-
liwie, po pewnym czasie jednak ich liczba ciągle wzrasta i chodniki stają się zatłoczone. Dodatkowo, 
skarżą się właściciele sklepów, twierdząc, że obcokrajowcy stanowią dla nich nieuczciwą konkurencję, 
gdyż nie płacą czynszu za lokal, podatków od obrotu i opłat ubezpieczeniowych. W mieście pojawia się 
problem z noclegami. Należałoby stworzyć nowy duży plac targowy oraz tani hotel a to są inwestycje, 
na które miasta nie stać.

Drugą  grupę stanowią zagraniczni inwestorzy, którzy chcą wykupić akcje największego przedsię-
biorstwa w mieście. Ludzie obawiają się zwolnień. Ponadto twierdzą, że możliwości kupna akcji przed-
siębiorstwa są nierówne.  Miejscowa ludność nie dysponuje takimi sumami, jakimi dysponują inwesto-
rzy. Zwolennicy podkreślają, że dzięki zagranicznemu kapitałowi można stworzyć nowe miejsca pracy  
i dzięki niemu przedsiębiorstwo w ogóle będzie jeszcze funkcjonować. Sprowadzona będzie nowocze-
sna technologia i nawiązane kontakty  - co zwiększa możliwości sprzedaży towaru.

Jednostka wojskowa
W mieście stacjonuje od wielu lat jednostka wojskowa. Współpraca miasta z wojskiem układa się 

poprawnie. Na skutek wstąpienia Polski do NATO przewidziane jest intensywniejsze wykorzystanie 
jednostki i przylegającego do niej poligonu do ćwiczeń wojsk NATO i Polski, a także nie wyklucza się 
stacjonowania pewnej ilości sił NATO. Część mieszkańców, szczególnie z Osiedla Zielonego, wyraża 
się raczej sceptycznie o działalności wojska, a konkretnie o możliwości prowadzenia większej liczby 
ćwiczeń. Najbardziej uciążliwe z ich punktu widzenia są ćwiczenia lotnictwa. Przelatujące nisko 
samoloty i śmigłowce są już dzisiaj zmorą mieszkańców w sobotnie i niedzielne popołudnia. Część 
ludności boi się także tego, że paliwa, smary i różne substancje niewiadomego pochodzenia używane 
przez wojsko nie są starannie zabezpieczane i może istnieć ryzyko ich przedostania się do wód 
gruntowych. Ponadto tereny i zabudowania zajmowane przez wojsko mogłyby być wykorzystane pod 
np. tanie budownictwo komunalne. Z drugiej jednak strony część lokalnych przedsiębiorców widzi  
w fakcie stacjonowania wojska potencjalną szansę na zawarcie korzystnych kontraktów. Stacjonowanie 
takiej ilości ludzi wymaga dostarczenia żywności, utrzymania porządku i czystości. Są to zadania, 
którymi mogą się zajmować prywatne firmy. Zdaniem obecnego prezydenta stacjonowanie sił 
NATO poprawiłoby wizerunek miasta i podniosło jego prestiż w całym kraju. Fakt ten może ułatwić 
ściągnięcie zachodnich inwestorów. Część osób, szczególnie tych, które mieszkają w pobliżu rzeki jest 
bardzo przychylnie nastawiona do faktu stacjonowania wojsk, szczególnie w świetle ostatnich powodzi 
i udziału sił zbrojnych w przeciwdziałaniu i likwidowaniu ich skutków.

Służba zdrowia 
Szpital miejski ma poważne problemy finansowe. Potrzebny jest jak najszybszy remont budynku – 

sale wymagają odświeżenia. Sytuacja jest na tyle trudna, że mają miejsce redukcje etatów i zamykanie 
oddziałów, brakuje pieniędzy na obsługę sprzętu medycznego. Pojawiła się groźba zamknięcia 
placówki. Zdaniem pracowników winnym takiego obrotu spraw jest aktualny dyrektor szpitala, który 
źle prowadził politykę finansową. W przeszłości szpital słynął w regionie z dobrej opieki zarówno 
pielęgniarskiej jak i lekarskiej, a jego wizytówką był oddział położniczy, w którym rodzić chciały matki 
z całego województwa. Dzisiaj na oddziale rodzi się średnio 15 dzieci w miesiącu, gdyż jak twierdzą 
mieszkańcy, lepszą opiekę i warunki można zapewnić we własnym domu. Warto nadmienić, że większość 
personelu szpitala (głównie pielęgniarki, salowe oraz część lekarzy) stanowią mieszkańcy miasta. Z 
początkiem roku pracę straciło jednak wielu z nich z powodu likwidacji oddziału ginekologicznego 
oraz neurologii.
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Nazwisko Grupa w grze Wiek Zawód
01 Staszic Mieszkaniec 32 Pedagog

02 Mackiewicz Dziennikarz 37 Dziennikarz

03 Włodkowic Socjolog 45 Socjolog

04 Wilson Partia Konserwatywna 29 Właściciel sklepu

05 Cieślik Partia Społeczna 48 Nauczyciel j. polskiego

06 Gruell Partia Rozwoju 39 Aptekarz

07 Klonowic Partia Ekologiczna 24 Student geografii

08 Samsonowicz Mieszkaniec 30 Psycholog

09 Skorupka Mieszkaniec 40 Księgowy

10 Kleeberg Partia Społeczna 48 Kierownik urzędu

11 Matejko Partia Rozwoju 33 Fotograf

12 Kasprzak Partia Ekologiczna 29 Działacz ekologiczny

13 Sienkiewicz Dziennikarz 31 Ekonomista

14 Zagłoba Mieszkaniec 58 Właściciel restauracji

15 Korczak Mieszkaniec 29 Pedagog

16 Kisiel Dziennikarz 25 Dziennikarz

17 Chodkiewicz Socjolog 45 Socjolog

18 Hozjusz Partia Konserwatywna 27 Prawnik

20 Elsner Partia Rozwoju 33 Agent nieruchomości

21 Dowbor Partia Ekologiczna 35 Prawnik

22 Wedel Mieszkaniec 29 Przedstawiciel handlowy

23 Kołłątaj Dziennikarz 48 Dziennikarz

Minimalna liczba graczy
24 Babinicz Partia Konserwatywna 58 Nauczyciel historii i WOS

25 Stefczyk Partia Społeczna 29 Pracownik banku

26 Prus Partia Rozwoju 29 Urzędnik miejski

27 Langiewicz Partia Ekologiczna 36 Właściciel sklepu

28 Plater Mieszkaniec 45 Sprzedawca

29 Zaremba Mieszkaniec 48 Biotechnolog

30 Szczakiel Mieszkaniec 45 Kierowca

31 Kutrzeba Mieszkaniec 65 Emerytowany ogrodnik

32 Bohatyrowicz Partia Konserwatywna 22 Student rachunkowości

33 Judym Partia Społeczna 29 Student rachunkowości

34 Bareja Partia Rozwoju 52 Specjalista reklamowy

35 Bem Partia Ekologiczna 34 Pracownik socjalny

36 Kiemlicz Mieszkaniec 18 Uczeń

37 Gwiazda Mieszkaniec 49 Elektryk

38 Witos Mieszkaniec 50 Właściciel gospodarstwa

39 Tetmajer Mieszkaniec 56 Cukiernik

40 Wierzynek Mieszkaniec 47 Właściciel kawiarni

Kolejność ról
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26 Prus Partia Rozwoju 29 Urzędnik miejski
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33 Judym Partia Społeczna 29 Student rachunkowości

34 Bareja Partia Rozwoju 52 Specjalista reklamowy

35 Bem Partia Ekologiczna 34 Pracownik socjalny

36 Kiemlicz Mieszkaniec 18 Uczeń
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Ordynacja wyborcza

Wybory są zarządzone w momencie rozpoczęciem gry.•	

Wybory mają na celu wybranie radnych do Rady Miasta M i Prezydenta Miasta M.•	

Rada Miasta M liczy 5 członków.•	

Prawo do głosowania przysługuje wszystkim mieszkańcom miasta (prowadzący grę nie są mieszkańcami).•	

Dowodem tożsamości mieszkańca jest jego karta postaci i bez niej nie można oddać głosu.•	

Kandydatem może być każdy, kto jest zameldowany w Mieście M.•	

Wybory są powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne.•	

Kandydaci mogą być zgłaszani przez partie polityczne lub nowopowstałe inicjatywy obywatelskie.•	

Kandydaci mogą być zgłaszani najpóźniej do 5 min przed rozpoczęciem dyskusji plenarnej.•	

Zgłoszenie kandydata na radnego i prezydenta powinno być podpisane, przez co najmniej 3 osoby  •	
zameldowane w mieście M.

Każda z partii, czy komitetów obywatelskich może wyznaczyć do Komisji Wyborczej swojego męża za-•	
ufania.

Komitet wyborczy, który nie przekroczy 5% progu wyborczego nie uzyskuje żadnego mandatu.•	

Głosy liczone są za pomocą metody D’Honta (system proporcjonalny).•	

 

Uwaga dla prowadzącego:
Na płycie CD znajduje się prezentacja dotycząca systemu liczenia głosów metodą D’Honta.
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Mieszkańcy
Opis zadań mieszkańców:

Każdy mieszkaniec ma prawo a nawet obowiązek aktywnie współtworzyć politykę swojego mia-
sta i brać udział w jego życiu. Mieszkańcy mogą to robić poprzez swoich przedstawicieli w partiach po-
litycznych i na nich oddawać swój głos, ale mogą również sami aktywnie współtworzyć oblicze swojego 
miasta, np. poprzez wystawienie własnego komitetu wyborczego, pisanie listów do gazety, petycji do 
partii i branie udziału w dyskusjach z kandydatami. 

Mieszkańcom zależy na jak najlepszym poznaniu programów poszczególnych partii, tak, żeby wie-
dzieć na kogo chcą głosować.

Zadania mieszkańców na poszczególnych etapach

1. Praca w grupach
Wybór przewodniczącego zebrania i przyjęcie porządku spotkania -

Dyskusja o najbardziej palących problemach miasta -

Określenie formy zabiegania o własne interesy: kierowanie wniosków do partii, pisanie listów do  -
gazety, powołanie własnej inicjatywy. Ewentualne wystawienie własnych 3 kandydatów do Rady 
Miasta i na 1 kandydata na Prezydenta (trzeba złożyć podpisane zgłoszenia do prowadzących)

Ewentualny podział zadań i przygotowywanie do kampanii wyborczej: czy organizujemy wiec?  -
ulotki? hasła wyborcze? plakaty? (więcej pomysłów na str. 18.)

Spisanie planu działań na Planie Taktycznym grupy, podział zadań pomiędzy osobami -

2. Kampania wyborcza

Zbieranie informacji o programach partii	-
Uczestnictwo w wiecach przedwyborczych	-
Ewentualne prowadzenie własnej kampanii wyborczej	-

3. Debata plenarna

Mieszkańcy aranżują sale na miejsce dyskusji: stoliki dla przedstawicieli komitetów (można 	-
przygotować karteczki z nazwami komitetów), krzesełka dla publiczności

Pan/i Staszic prowadzi dyskusję plenarną (lub inny mieszkaniec jeśli Pan/Pani Staszic zdecyduje 	-
się kandydować)

Zadawanie pytań kandydatom na radnych	-
Dyskusja pomiędzy kandydatami	-
W przypadku powstania inicjatywy mieszkańców – przypomnienie założeń powstałej inicjatywy 	-
i udział kandydatów na radnych w dyskusji

Pełny opis przebiegu dyskusji znajduje się na stronie 19.	-

4. Studio wyborcze

      Udział mieszkańców w studio, zadawanie pytań
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Dziennikarze
Opis zadań dziennikarzy:

Zadaniem dziennikarzy jest przedstawienie możliwie najdokładniejszego sprawozdania z przebie-
gu kampanii przedwyborczej oraz jak najrzetelniejszy opis tematyki, będącej przedmiotem programów 
przedwyborczych. 

Jako doświadczeni dziennikarze wiecie, że przeciętny czytelnik zwraca uwagę głównie na tytuł  
i kilka pierwszych wersów artykułu. Z tego powodu wypracowaliście w Waszej gazecie specjalny styl: 
Państwa artykuły ukazują się na rynku natychmiast po wydarzeniu, są one opatrzone ogromnym tytu-
łem i rozpoczynają się dwoma, trzema dobitnymi zdaniami.

W programach telewizyjnych, dotyczących ważnych tematów lokalnych, podejmujecie się prowa-
dzenia wywiadów i modernizacji dyskusji. Razem z socjologami, prowadzącymi badania opinii społecz-
nej, przygotowujecie program przedwyborczy, który ma być transmitowany po zakończeniu wyborów 
i przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów.

Zadania mieszkańców na poszczególnych etapach

1. Praca w grupach
Spisanie planu działań na Planie Taktycznym grupy, podział zadań pomiędzy osobami -

Rozmowy z mieszkańcami na temat najważniejszych problemów -

Przygotowanie listów mieszkańców do opublikowania -

Pisanie artykułów o problemach w mieście -

Pierwsze wywiady z rzecznikami partii i głównymi kandydatami -

Przygotowywanie relacji i spotów wyborczych -

2. Kampania wyborcza

Pisanie artykułów -

Publikacja artykułów w gazecie -

Prowadzenie wywiadów z kandydatami i dziennikarzami -

3. Debata plenarna

Udział w dyskusji, zadawanie pytań -

4. Studio wyborcze

dziennikarze aranżują sale na studio wyborcze: krzesełka na środku dla kandydatów i prowadzą- -
cego, krzesełka dla publiczności

prowadzenie studia wyborczego, udzielanie głosu i zadawanie pytań kandydatom -
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Socjologowie
Opis zadań socjologów:

Zadaniem socjologów jest przeprowadzenie sondaży dotyczących przewidywanych wyników wy-
borów. W zależności od trwania kampanii przedwyborczej wskazane jest dwukrotne przeprowadzenie 
badań ankietowych: po raz pierwszy na początku gry oraz po raz drugi krótko przed głosowaniem, aby 
móc „zarejestrować” możliwe zmiany poglądów. Do badań można wykorzystać przedłożone kwestio-
nariusze ankiet, ale socjologowie mogą je również przygotować sami. Wyniki sondaży socjologowie 
publikują we współpracy z dziennikarzami, np. w czasie trwania Studia Wyborczego.

W programach telewizyjnych, dotyczących ważnych tematów lokalnych, socjologowie podejmu-
ją się prowadzenia wywiadów i modernizacji dyskusji. Razem z dziennikarzami z „Więcej Wiadomo-
ści” przygotowują program przedwyborczy, który ma być transmitowany po zakończeniu wyborów  
i przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów.

Zadania mieszkańców na poszczególnych etapach

1. Praca w grupach

Spisanie planu działań na Planie Taktycznym grupy, podział zadań pomiędzy osobami	-
Przeprowadzanie pierwszego sondażu na temat głównych problemów w mieście i publikacja 	-
jego wyników

2. Kampania wyborcza

Przeprowadzenie pierwszego sondażu na temat poparcia dla partii i kandydatów	-

3. Debata plenarna

Przeprowadzenie drugiego sondażu na temat poparcia dla partii i kandydatów	-

4. Studio wyborcze

Prezentacja w TV wyników sondaży przedwyborczych	-
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Partie Polityczne
Opis zadań członków partii:

Zadaniem członka partii jest po pierwsze zapoznanie mieszkańców Miasta M z perspektywami 
rozwoju i propozycjami partii, po drugie proponowanie programu wyborczego, przekonywanie o jego 
słuszności. Jednocześnie jako mieszkańcy miasta dysponujecie Waszymi własnymi  głosami wybor-
czymi. Wybór każdego jest wyborem wolnym, a osobiste przekonania polityczne nie muszą pokrywać 
się z propozycjami Waszej partii.

Zadania mieszkańców na poszczególnych etapach

1. Praca w grupach

Wybór przewodniczącego zebrania i przyjęcie porządku spotkania	-
Dyskusja nad programem partii: który z punktów programu jest najważniejszy? na czym oprzeć 	-
kampanię? (programy partii opisano na str. 16-17)

Wybór kandydata na Prezydenta M	-
Wybór 3 kandydatów do Rady Miasta	-
Wybór rzecznika prasowego, który będzie kontaktował się z dziennikarzami i ewentualnie męża 	-
zaufania do Komisji Wyborczej 

Podział zadań i przygotowywanie do kampanii wyborczej: czy organizujemy wiec? ulotki? hasła 	-
wyborcze? plakaty? Inne pomysły (zob. str. 18.)

Spisanie planu działań na Planie Taktycznym grupy, podział zadań pomiędzy osobami	-
Zebranie przez kandydatów wymaganych podpisów na zgłoszeniach i złożenie ich u prowadzą-	-
cych

2. Kampania wyborcza

Przygotowanie i rozdawanie ulotek wśród mieszkańców	-
Organizacja wiecu przedwyborczego	-
Rozklejanie plakatów	-
Uczestnictwo w wiecach przygotowywanych przez inne partie	-

3. Debata plenarna

Przypomnienie głównych założeń partii przez jednego przedstawiciela każdej partii	-
Kandydaci na radnych odpowiadają na pytania mieszkańców	-
Dyskusja z członkami innych partii	-

4. Studio wyborcze

Kandydaci na prezydenta prezentują swoje programy wyborcze i odpowiadają na pytania dzien-	-
nikarzy (więcej na str. 19.)

Ważnym jest, aby dobrze wykorzystać „przydzielony” czas na Rynku Głównym przed dyskusją plenarną  
i dokładnie informować mieszkańców miasta o programie wyborczym. Im lepiej i ciekawiej przygoto-
wana będzie kampania, tym większe szanse na zdobycie zwolenników. Każda partia może przygotować 
swoje stanowisko informacyjne. Rynek należy traktować jako miejsce spotkań z mieszkańcami i scenę, 
z której można wygłaszać mowy.
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Partia Ekologiczna
Założenia programowe

Ochrona środowiska jest ważniejsza od wzrostu gospodarczego. Partia jest za natychmiastowym • 
zaprzestaniem produkcji energii atomowej.

W ramach nowych rozwiązań komunikacyjnych w mieście należy ułatwiać i wspierać korzystanie • 
przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej. Należy natychmiast zaprzestać dalszej rozbudowy 
sieci dróg i skończyć z betonowaniem naszego krajobrazu.

Równorzędne prawa dla Polaków i obcokrajowców są ważne dla zachowania pokoju społecznego.  • 
W M co dziesiąty mieszkaniec nie posiada obywatelstwa polskiego. Obcokrajowcom trzeba 
przyznać prawo głosowania w wyborach samorządowych oraz nabywania nieruchomości na 
równi z obywatelami Polski. W M każdy, bez względu na obywatelstwo, powinien mieć równe 
prawa do prowadzenie działalności gospodarczej.

Polska jest krajem imigracyjnym i imigranci, zwłaszcza ze Wschodu, mają prawo osiedlania się. • 
Wszystkim uchodźcom politycznym należy udzielić odpowiedniego schronienia.

Partia Rozwoju
Założenia programowe

Polityka zorientowana na rozwój gospodarczy, który jest najważniejszym sposobem zmniejsza-•	
nia bezrobocia. Polega ona na obniżeniu podatków dla nowo powstających przedsiębiorstw oraz 
na znoszeniu wszelkich barier związanych z inwestycjami, zakładaniem firm, tworzeniem no-
wych miejsc pracy.

Przepisy proekologiczne są ważne jako gwarancje ochrony środowiska naturalnego, ale nie mogą •	
szkodzić sytuacji  gospodarczej miasta.

Dobrze funkcjonująca sieć komunikacyjna w mieście jest ważnym czynnikiem sytuacji gospo-•	
darczej, przyciągającym inwestycje zewnętrzne. Ulice bez korków są warunkiem mobilności  
i wolności poruszania się wszystkich mieszkańców.

Należy dbać o przestrzeganie polityki antydyskryminacyjnej, w szczególności wobec cudzoziem-•	
ców, których w Mieście M jest coraz więcej.

Otwarcie na Europę da miastu nowe możliwości rozwoju.•	
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Polityka ekonomiczna ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy, który jest najważniejszym sposobem zmniejszania bezrobocia. •	
Polega ona na obniżeniu podatków dla nowo powstających przedsiębiorstw oraz na znoszeniu wszelkich barier związanych z inwe-
stycjami, zakładaniem firm, tworzeniem nowych miejsc pracy.

Partia dba o rozwój kultury, nauki i szanuje dziedzictwo narodowe i tradycyjne wartości. W swoim działaniu stara się stworzyć odpo-•	
wiednie warunki dla organizacji zajmujących się rozwojem oświaty i kultury oraz możliwościami zagospodarowania czasu wolnego 
młodzieży. 

Nastawienie proekologiczne odgrywa drugorzędną rolę w relacji do poprawienia warunków bytu i stabilności energetycznej miesz-•	
kańców.

Polska nie jest krajem imigracyjnym. Dotychczasowe prawo azylowe jest wystarczające i nie trzeba poszerzać możliwości napływu •	
nowych imigrantów.

Parta popiera członkostwo w NATO jest szansą dla Polski, aby mieć zapewnione bezpieczeństwo w XXI wieku. Lokalne społeczności •	
powinny patrzeć na możliwość napływu sil NATO nie jako na zagrożenie, lecz jako na możliwość rozwoju

Partia SpołecznaPartia Społeczna
Założenia programowe

Rozwój naszego kraju nie powinien odbywać się kosztem najbiedniejszych. Zubożenie społecz-•	
ne jest jedną z przyczyn rozwoju przestępczości. Wzrost personelu policji nie zlikwiduje więc jej 
przyczyn, gdyż policja musi dysponować odpowiednimi środkami, by móc lepiej zapobiegać i ścigać 
przestępców. 

Strategicznym celem partii jest stwarzanie różnych szans rozwojowych wszystkim mieszkań-•	
com, bez względu na stopień zamożności. Partia wspiera wszelkie inicjatywy pozarządowe ma-
jące na celu poprawę losu osób najbardziej poszkodowanych, będących w trudnej sytuacji material-
nej i socjalnej. 

Partia popiera uczestnictwo Polski w NATO. Trzeba jednak mieć na uwadze, aby interesy miesz-•	
kańców i wojska były zapewnione w równym stopniu, bez szkody dla lokalnej społeczności.

Ważnym wymiarem działań partii jest dbałość o związki zawodowe i zapewnienie wystarczają-•	
cego wynagrodzenia dla pracowników i zabezpieczenia społecznego dla potrzebujących.

Partia dba o rozwój kultury, nauki i szanuje dziedzictwo narodowe oraz tradycyjne wartości.  •	
W swoim działaniu domaga się zapewnienia środków na rozwój oświaty i kultury, w tym two-
rzenia możliwości zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. 

Partia Konserwatywna
Założenia programowe

Polityka ekonomiczna ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy, który jest najważniejszym •	
sposobem zmniejszania bezrobocia. Polega ona na obniżeniu podatków dla nowo powstających 
przedsiębiorstw oraz na znoszeniu wszelkich barier związanych z inwestycjami, zakładaniem 
firm, tworzeniem nowych miejsc pracy.

Partia dba o rozwój kultury, nauki i szanuje dziedzictwo narodowe i tradycyjne wartości. W swoim •	
działaniu stara się stworzyć odpowiednie warunki dla organizacji zajmujących się rozwojem oświaty  
i kultury oraz możliwościami zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. 

Nastawienie proekologiczne odgrywa drugorzędną rolę w relacji do poprawienia warunków bytu •	
i stabilności energetycznej mieszkańców.

Polska nie jest krajem imigracyjnym. Dotychczasowe prawo azylowe jest wystarczające i nie trze-•	
ba poszerzać możliwości napływu nowych imigrantów.

Partia popiera członkostwo w NATO. Jest ono szansą dla Polski, aby mieć zapewnione bezpieczeń-•	
stwo w XXI wieku. Lokalne społeczności powinny patrzeć na możliwość napływu sil NATO nie 
jako na zagrożenie, lecz jako na możliwość rozwoju.
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Co można zrobić  
w trakcie kampanii wyborczej?
Najważniejszym wymiarem realizacji kampanii wyborczej powinna być treść programu wyborcze-

go. Zastanówcie się dokładnie, na którym z punktów Waszego programu oprzecie Wasze działania pro-
mocyjne. Warto zastanowić się, jakie rozwiązania będą korzystne dla Miasta M nie tylko w krótkiej per-
spektywie, ale w wieloletniej strategii rozwoju. Przecież wszystkim Wam zależy, żeby miasto rozwijało 
się dobrze i by żyło się tu dobrze nie tylko teraz, ale również w przyszłości, kiedy będą tu mieszkać Wasze 
dzieci i wnuki. Pamiętajcie też o realności Waszych obietnic wyborczych. Niespełnione przez polityków 
obietnice zawsze skutkują obniżeniem zaufania społecznego.

Rozmowy z mieszkańcami1. 
Spróbujcie przekonywać mieszkańców miasta do Waszych racji. Rozmawiacie z nimi osobiście i wyja-
śniajcie, dlaczego właśnie na Was warto głosować.

2. Hasło wyborcze
Wymyślcie Wasze hasło wyborcze, którym będziecie przekonywać do głosowania na Was. Hasło po-
winno być krótkie i przekazywać to co najważniejsze w Waszym programie.

3. Transparenty i plakaty
Możecie przygotować duże transparenty z Waszym programem i plakaty, na których opiszecie Wasz 
program lub napiszecie Wasze hasło wyborcze.

4. Ulotki
Przygotujcie ulotki, w których zawrzecie skrótowy opis Waszego programu. Możecie je rozdawać in-
nym i przekonywać do Waszych pomysłów.

5. Wiec wyborczy
W trakcie kampanii możecie przygotować wiec wyborczy, czyli zwołać zgromadzenie wszystkich 
mieszkańców i opowiadać im o waszym programie i przekonywać do głosowania na Was. Lepiej nie 
robić tego głośno, ale wymyślcie coś, żeby zwrócić uwagę waszych wyborców, może np. piosenkę, 
wierszyki, rymowanki, przebrania, itp.

6. Spot wyborczy
Jeśli dysponujecie kamerą, możecie poprosić dziennikarzy o nagranie Waszego spotu reklamowego. 
Spot nie powinien być długi, ale powinien oddawać założenia programowe Waszego komitetu.

7. Kontakty z prasą
Rozmawiajcie z dziennikarzami, udzielajcie wywiadów.

8. Gadżety wyborcze
Możecie przygotować jakieś drobne upominki z papieru odpowiadające profilowi Waszego programu 
wyborczego i rozdawać je mieszkańcom.

9. Przebrania dla kandydatów
Może Wasi kandydaci mogą mieć jakiś wspólny charakterystyczny element ubioru, który pozwoli Wa-
szym wyborcom się z Wami identyfikować.

10. Stoisko wyborcze
Na miejskim rynku możecie zorganizować Wasze stoisko z plakatami i ulotkami, gdzie mieszkańcy 
będą mogli rozmawiać z Wami o ich problemach i Waszym programie. To miejsce powinno zwracać na 
siebie uwagę, np. poprzez dekorację, dźwięki, itp.
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Dyskusja Plenarna 
prowadzi Pan/i Staszic lub jeden z mieszkańców

Na wstępie prowadzący wita przybyłych, przedstawia cel i program spotkania. Dobrze jest w tym 1. 
miejscu  także wprowadzić zasady debatowania:

• tylko prowadzący może udzielać głosu, 
• nie mówimy jednocześnie,
• mówimy krótko i na temat,
• nie używamy słów mogących obrazić naszych adwersarzy.

Prowadzący dyskusję zachowuje obiektywizm i bezstronność wobec uczestników spotkania. Każdy  2. 
z mieszkańców ma prawo i powinien zabrać głos. Nie należy pozwolić, by spotkanie zdominowali 
nieliczni, głośni uczestnicy. Gdyby okazało się, że to jest konieczne, można wywoływać do zabrania 
głosu także osoby bierne. 

Po wprowadzeniu udzielany jest głos każdemu kandydatowi na radnego. Ich czas wypowiedzi wy-3. 
nosi maksymalnie 3 minuty. 

Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania kandydatom na radnych. 4. 

Na zakończenie prowadzący podsumowuje dyskusję, dziękuje zebranym za udział w dyskusji  5. 
i zaprasza do wzięcia udziału w wyborach, w żadnym wypadku nie może jednak wskazywać na kogo 
oddać swój głos.

Studio Wyborcze
prowadzi jeden z dziennikarzy

Na wstępie prowadzący wita przybyłych, przedstawia cel i program spotkania. Dobrze jest w tym 1. 
miejscu także wprowadzić zasady debatowania: 

• tylko prowadzący może udzielać głosu, 
• nie mówimy jednocześnie,
• mówimy krótko i na temat,
• nie używamy słów mogących obrazić naszych adwersarzy.

Prowadzący dyskusję zachowuje obiektywizm i bezstronność wobec uczestników spotkania. Każdy 2. 
z mieszkańców ma prawo i powinien zabrać głos. Nie należy pozwolić, by spotkanie zdominowali 
nieliczni, głośni uczestnicy. 

Po wprowadzeniu udzielany jest głos każdemu kandydatowi na prezydenta. Ich czas wypowiedzi wy-3. 
nosi maksymalnie 3 minuty. 

W pierwszej kolejności pytania zadawać mogą dziennikarze i socjologowie, a następnie pozostali obecni  4. 
w studio.

Na zakończenie prowadzący podsumowuje dyskusje, dziękuje zebranym za udział w dyskusji i zapra-5. 
sza do wzięcia udziału w wyborach, w żadnym wypadku nie może jednak wskazywać na kogo oddać 
swój głos.
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W dyskujsji plenarnej biorą udział kandydaci na radnych.

W studio biorą udział kandydaci na prezydenta.




