MIASTO
ROZEGRAJ MIASTO 2.0 – PODRĘCZNIK
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TEST

1

CO TO SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
a. Sposób podejmowania decyzji przez władze
b. To forma dialogu, prowadzona po to, by zasięgnąć opinii mieszkańców na temat
różnych istotnych kwestii lub wspólnie wypracować jakieś rozwiązania
c. Forma zebrania głosów mieszkańców przez urząd, w której decyduje większość głosów

2

KTO PROWADZI KONSULTACJE SPOŁECZNE
I JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ICH PRZEBIEG?
a. „Władze”: administracja rządowa lub samorządowa
b. Mieszkańcy
c. Organizacje pozarządowe

3

NA CZYM POLEGAJĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
a. Chodzi o to, że rację ma ten, kto najgłośniej krzyczy
b. Należy oddać głos
c. Na udziale obywateli w recenzowaniu pomysłów władz, a czasem nawet
współdecydowaniu w ważnych dla miasta sprawach

4

PO CO ROBI SIĘ KONSULTACJE SPOŁECZNE?
a. By mieszkańcy wiedzieli, że władze mają rację
b. By zbojkotować decyzję władz
c. By wypracować możliwie najlepszą decyzję w danej sprawie

5

W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ:
a. Wszyscy zainteresowani mieszkańcy
b. Tylko zaproszeni przez władze goście
c. Tylko znani działacze i aktywiści miejscy

6

CZY OFERTA DOMU KULTURY MOŻE BYĆ KONSULTOWANA?
a. Tak
b. Nie
c. Tylko wtedy, gdy mieszkańcy wyrażą na to zgodę

7

KTÓRĄ Z TYCH METOD MOŻNA UZNAĆ ZA KONSULTACJĘ?
a. Spotkanie z mieszkańcami
b. Ankieta
c. Każdą powyższą, istotne jest zachowanie zasady zwrotności, czyli poinformowanie
mieszkańców, co stało się z ich głosami i opiniami

8

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH?
a. Bo można poznać nowe osoby
b. Bo można mieć wpływ na politykę miasta, a tym samym na najbliższe otoczenie
c. Nie warto, nic się nie da zmienić

Jak gra wpłynęła na wasze postrzeganie konsultacji społecznych? Czym one są?
Wskazówka: to forma dialogu władz z obywatelami. Tak jak w grze – władze organizują je, żeby
przedyskutować z obywatelami ważne sprawy. Chodzi nie tylko o poinformowanie o decyzji,
ale i o konsultacje przed jej podjęciem. Warto też podkreślić, że konsultacje nie zawsze odbywają
się w formie bezpośrednich spotkań – czasami obywatele przysyłają swoje pisemne stanowiska
w różnych sprawach.
Po co są organizowane?
Wskazówka: w celach informacyjnych, aby wspólnie poszukać pomysłów, zaangażować innych
i wypracować najlepsze możliwe rozwiązanie.
W jakich sprawach?
Wskazówka: zagospodarowanie przestrzeni wspólnej, np. co zrobić ze skwerkiem, jak urządzić
nowy park. Konsultacje zajmują się nie tylko kwestiami przestrzeni publicznej, ale również innymi
(choć nie zostały one ujęte w grze), takimi jak: oferta domu kultury lub ośrodka sportu.
Gdzie można dowiedzieć się o najbliższych konsultacjach?
Wskazówka: na stronach internetowych gminy, urzędu miasta.
Dlaczego warto brać w nich udział?
Wskazówka: konsultacje społeczne to narzędzie prowadzenia dialogu społecznego przedstawicieli
władz z mieszkańcami. Dzięki konsultacjom społecznym obywatel może poznać i ocenić np. zakres
przyszłych inwestycji, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i ich ograniczeń,
wynikających z wysokości budżetu lub wymagań konserwatora zabytków.

WSTĘP

Codziennie w mieście podejmuje się liczne decyzje – gdzie wybudować
przedszkole, którą drogę wyremontować najpierw, jakie kwiaty posadzić
w parku, jak zagospodarować dany fragment miasta. W wielu sprawach
decyzja jest określona przepisami prawa lub ograniczeniami technicznymi.
W innych natomiast pozostaje pole do dyskusji. Czy nowy park powinien
być dziki, naturalny, czy raczej pełen atrakcji dla mieszkanek i mieszkańców
w każdym wieku? Jak zaplanować osiedle, aby żyło się w nim dobrze obecnym
i przyszłym mieszkankom i mieszkańcom? W jakim kierunku powinna rozwijać
się Warszawa? O te i inne sprawy miasto pyta mieszkanki i mieszkańców
w konsultacjach społecznych. Jeśli zobaczysz gdzieś hasło „konsultacje
społeczne”, sprawdź, czego dotyczą. Może masz na ten temat swoją opinię?
Ta gra powstała, żeby zachęcać do aktywnego włączania się w życie publiczne
i w sprawy lokalne. Jej scenariusz oparliśmy na realistycznych sytuacjach,
bo chcemy pokazać, jak działają konsultacje społeczne.
Metoda gry pozwala na aktywne poznawanie technik prowadzenia
konsultacji społecznych. Gracze wcielają się w przedstawicieli różnych
grup interesów, ucząc się negocjować swoje stanowiska i dochodzić do
rozwiązania, które będzie optymalne dla wszystkich stron. Dowiadują się,
w jaki sposób podejmować współpracę z władzami oraz innymi uczestnikami
życia publicznego, a także zyskują wiedzę na temat zasad owocnej dyskusji,
formułowania skutecznych argumentów i wyrażania ich na forum.

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi urząd
z mieszkańcami, po to by zasięgnąć ich opinii na temat różnych
istotnych kwestii. Mówiąc prościej, to rozmowa, której celem
jest nie tylko poinformowanie mieszkańców o jakichś sprawach,
ale także dowiedzenie się od nich, co myślą na temat ważnych
problemów. Dzięki konsultacjom społecznym obiekty, czy
programy lepiej odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Dlatego
konsultacje są inicjowane przez przedstawicieli władz (rządowych
lub samorządowych), a uczestniczyć w nich mogą zarówno
pojedynczy obywatele, jaki i ich reprezentacje, instytucje,
organizacje pozarządowe, specjaliści czy eksperci zewnętrzni.
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Pierwsza edycja gry „Rozegraj Miasto” pojawiła się w 2012 roku. Obecna,
druga edycja powstała w roku 2019 i została zaktualizowana zarówno
w warstwie graficznej, jak i merytorycznej. Nowe wydanie zachowuje zasady
poprzedniej wersji gry, jednocześnie podkreślając bardziej współczesne
problemy, np. walkę ze smogiem.
Gra może być wykorzystywana zarówno przez dorosłych, jak i w ramach zajęć
szkolnych.
Życzymy dobrej zabawy!

Grę przygotowała Pracownia Gier Szkoleniowych na zlecenie Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

PODSUMOWANIE GRY

SPIS TREŚCI

Gra powinna być traktowana jako pretekst do dyskusji o konsultacjach społecznych, a nie cel
sam w sobie. Jednym z modeli podsumowania, który rekomendujemy, jest tzw. system OAZA,
zakładający przeprowadzenie uczestników przez cztery fazy:

WSTĘP

3

OPIS GRY

5

ZAŁOŻENIA I CELE GRY

6

ELEMENTY GRY

6

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRY

8

Punktacja /9
Przygotowanie do rozgrywki /10
PROWADZENIE GRY

10

OPIS (ZACHOWAŃ I UCZUĆ) – rozgrywka budzi wiele emocji, zarówno pozytywnych,
jak i negatywnych. Należy dać uczestnikom możliwość porozmawiania o tym, co się
wydarzyło, podzielenia się wrażeniami. WAŻNE: podczas tej fazy gracze powinni oczyścić się
z negatywnych emocji, a nie wzmacniać poczucie winy, obwiniać się wzajemnie itp.
ANALIZA (ZACHOWAŃ I DZIAŁAŃ) – w tej fazie skupiamy się na interpretacji zachowań
graczy. Jak oceniają swoje decyzje? Dlaczego grali tak, a nie inaczej? Jakie było znaczenie
poszczególnych elementów gry?
ZESTAWIENIE – prawdopodobnie najtrudniejsza część podsumowania – zainspirowanie
graczy do poszukiwania analogii między grą a rzeczywistością.
APLIKACJA – zastanowienie się, co można zrobić, by przenieść wnioski z gry na rzeczywistość.
Dzięki tak poprowadzonemu podsumowaniu uczestnikom łatwiej zrozumieć, czego uczy ta gra,
jak wyglądają konsultacje społeczne i dlaczego warto w nich brać udział.
Podsumowanie powinno maksymalnie angażować uczestników w dyskusję. Warto zadawać
pytania i komentować odpowiedzi. Sugerowane pytania:

Podział na zespoły /10

Jak się czuliście? Jak się czuli przedstawiciele władz? A przedstawiciele poszczególnych grup?

Wprowadzenie do gry /11

Czy udało się wam zbudować wymarzone miasto? W jaki sposób? Dlaczego tak/nie?

PODSUMOWANIE GRY

13

Jak przebiegały konsultacje? Czy władze liczyły się z waszym zdaniem? Skomentujcie
wykresy popularności władz – dlaczego są tak wysokie/niskie?

TEST

15

Co było najtrudniejsze?
Czy jesteście zadowoleni z wyniku?
O czym jest ta gra?
Wskazówka: o konsultacjach społecznych; o tym, w jaki sposób w demokratycznych
społeczeństwach realizowana jest zasada konsultowania decyzji władz z obywatelami.

4
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CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?
Gra składa się z 6 tur, z których każda to jedne konsultacje społeczne. Poszczególne konsultacje
(tury) polegać będą na dyskusji o umieszczaniu przeróżnych obiektów w określonych punktach
miasta. Na początku każdej tury otrzymacie wytyczne dotyczące obiektów potrzebnych
wam w danej turze. Dyskusja będzie wymuszała współpracę między rywalizującymi grupami.
Przy każdym podliczaniu punktów, o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone, liczą się wyłącznie
obiekty wybudowane w danej turze – zwracajcie na to uwagę!
JAK PRZEBIEGA FAZA KONSULTACJI?
Zapoznanie z wytycznymi – dowiecie się z nich, jakie są wasze cele i jak zdobyć dodatkowe
punkty.
Pierwszy ruch – należy zawsze do władz, które proponują rozmieszczenie obiektów na polach
będących przedmiotem konsultacji. Pamiętajcie, żeby śledzić, które obiekty są aktualnie
konsultowane, a które powstały w poprzednich turach i nie mogą być modyfikowane!
Następny krok należy do przedstawicieli pozostałych zespołów – zgłaszajcie kontrpropozycje.
Może bardziej niż na stojakach rowerowych zależy wam na pasażach handlowych, a może
ważniejsze jest dla was właściwe usytuowanie miejsc parkingowych?
Dyskusja – argumentujcie, przekonujcie się wzajemnie.
Dyskusja w każdej turze trwa maksymalnie 8 minut.
Po 4 minutach prowadzący powinien dać znać, że minęła połowa czasu na dyskusję.
Zalecamy, aby w tym momencie zaproponować minutę na wypowiedź władz, żeby mogły się
odnieść do propozycji pozostałych zespołów.
Ostatnie słowo należy do władz – zdecydujcie, jakie decyzje podejmiecie w tej turze,
pamiętajcie jednak – nie możecie zapominać o opiniach mieszkańców! W każdej turze będą
oni w specjalnych ankietach oceniać wasze decyzje. [Na tym etapie należy rozdać graczom
ankiety oceny władz miejskich].
JAK ZDOBYĆ PUNKTY?
Należy doprowadzić do ustawienia jak największej liczby obiektów zgodnych z waszą wizją
w najkorzystniejszych dla was punktach miasta. W każdej turze zdobywacie punkty zgodnie
z zasadami punktacji dla poszczególnych grup.
Pamiętajcie, że inni mogą nie podzielać waszego punktu widzenia, przygotujcie się więc na
rzeczową dyskusję. Miasta są teraz w waszych rękach – do dzieła!
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OPIS GRY

Gracze wcielają się w mieszkańców pewnego miasta. Są reprezentantami czterech grup
mieszkańców; grupy mogą liczyć od 1 do 3 osób (w zależności od liczby graczy). Jedną
z grup są lokalne władze, a pozostałe to mieszkańcy skupieni wokół pewnej wizji rozwoju
miasta: ekologicznej, biznesowej i rodzinnej. Podstawowym celem graczy jest stworzenie
miasta jak najbardziej zbliżonego do swojej wizji.
Wizję swojej grupy realizujesz, rozmieszczając na planszy rozmaite obiekty – stojaki
rowerowe, kawiarnie, progi zwalniające itp. Przykładowo, jeśli reprezentujesz mieszkańców
o podejściu proekologicznym, będziesz dążyć do instalowania czujników jakości powietrza
oraz sadzenia drzew. Decyzje o lokalizacji obiektów podejmują władze miejskie po
skonsultowaniu ich z mieszkańcami.
Gra składa się z 6 tur, każda to jedne konsultacje społeczne – czyli każda tura polega na
rozmowie o tym, jak urządzić fragment miasta. Na początku każdej tury gracze dostają
wskazówki, które opisują temat konsultacji, stawiają dodatkowe cele, a czasem wymuszają
współpracę między rywalizującymi grupami.
Cała rozgrywka zajmuje ok. 1,5 godziny (2 godziny lekcyjne w przypadku rozgrywek
w szkole). Grę może rozgrywać od 4 do 12 osób. Jeśli chcesz urządzić rozgrywkę dla
większej liczby osób, wykorzystaj kilka egzemplarzy gry i kilka stołów jednocześnie.
Można też powiększyć zespół reprezentujący władze miejskie.

5

WPROWADZENIE DO GRY

ZAŁOŻENIA I CEL GRY
Celem gry jest przekazanie graczom podstawowych informacji o konsultacjach społecznych.
Ma ona też zainspirować graczy do uczestnictwa w prawdziwych konsultacjach.
Podczas gry uczestnicy dowiedzą się:
czym są konsultacje społeczne,
dlaczego warto w nich uczestniczyć,
że konsultacje społeczne odbywają się przed podjęciem decyzji, a każdy głos ma wartość
w procesie decyzyjnym.
Spotkania dyskusyjne, które symuluje ta gra, to tylko jedna z metod prowadzenia konsultacji
społecznych. Inne metody to warsztaty (praca odbywa się w mniejszych grupach), punkty
konsultacyjne (rozmowa jest kameralna i odbywa się w parku albo galerii handlowej), spacery
badawcze (rozmowa odbywa się podczas spaceru po zmienianej okolicy) czy ankiety.

ELEMENTY GRY
a

plansza

e

4 zestawy wskazówek dla graczy

b

120 żetonów obiektów (po 10 każdego
typu) – żetony symbolizujące obiekty,
które gracze będą wznosić na planszy
miasta. Podzielone są na 3 typy: obiekty
proekologiczne (zielone), probiznesowe
(niebieskie) i prorodzinne (żółte)

f

ankieta zbiorcza

g

3 ankiety zadowolenia mieszkańców

h

plansza „Polityka miasta”

i

prezentacja PowerPoint z zasadami
krok po kroku (do pobrania ze strony
konsultacje.um.warszawa.pl)

c

4 instrukcje dla 4 zespołów graczy

d

instrukcja ogólna

Na początku następuje wprowadzenie graczy w fabułę rozgrywki. Poniżej znajduje się
przykładowy tekst do odczytania uczestnikom (na czerwono zaznaczono fragmenty, które należy
pominąć w przypadku użycia jednego egzemplarza gry, tj. przy rozgrywce do 12 osób):
Wcielicie się teraz w mieszkańców miasta / kilku miast. Każdy stół to inne miasto.
W każdym z nich znajdują się przedstawiciele czterech grup.
Jedna z grup przy każdym stole to władze miejskie [poproś, by przedstawiciele władz podnieśli ręce],
pozostałe to grupy mieszkańców skupionych wokół pewnej wizji rozwoju miasta: proekologicznej,
probiznesowej i prorodzinnej [poproś, by podnieśli ręce przedstawiciele poszczególnych grup].
JAKI JEST WASZ CEL?
Chodzi o stworzenie miasta jak najbardziej zbliżonego do waszej wizji. Dla zwolennika ekologii
będzie to miasto przyjazne środowisku, czyli np. pełne ścieżek rowerowych i drzew oraz
wyposażone w czujniki jakości powietrza. Przedstawiciel biznesu oczekuje miasta, w którym
łatwo funkcjonują prywatni przedsiębiorcy, co oznacza dużą dostępność miejsc sprzyjających
prowadzeniu biznesu – pawilonów handlowych, przestrzeni coworkingowych czy kawiarni. Jeśli
reprezentujesz grupę prorodzinną, od wymarzonego miasta oczekujesz dobrych warunków do
wychowania dzieci, czyli np. placów zabaw i przedszkoli.
Celem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów w poszczególnych grupach. Aby tego
dokonać, musicie stawiać obiekty, które zaspokajają potrzeby reprezentowanych przez was
grup społecznych. Dodatkowo otrzymacie specjalne wskazówki dotyczące obiektów, które
powinny powstawać w mieście w poszczególnych turach. Dla każdego zespołu wytyczne będą
nieco inne – należy tak poprowadzić negocjacje, aby grupa uzyskała jak najwięcej punktów.
Oprócz wskazówek dostaniecie teraz instrukcje dla każdego zespołu oraz instrukcję ogólną.
W razie wątpliwości możecie tam zawsze sprawdzić zasady gry.
[Na tym etapie należy rozdać graczom wskazówki i instrukcje].
JAK TO ZROBIĆ?
Przed sobą macie planszę przedstawiającą wasze miasto. Plansza podzielona jest na kilkadziesiąt
pól. Są to parki, skwery, ulice, na których będziecie umieszczać nowe obiekty. W każdej turze
zapadną decyzje o nowych inwestycjach. Jeśli powstaną obiekty zgodne z wizją waszej grupy –
otrzymujecie punkty.
Ale uwaga! Są pewne ograniczenia. Ogólna polityka miasta wyraźnie określa, co gdzie może
się znaleźć. Tak jak w rzeczywistości nie wszędzie może powstać pawilon handlowy lub ścieżka
rowerowa, tak i w grze na określonych polach dozwolona jest budowa tylko niektórych obiektów.
Dodatkowo, jak się szybko przekonacie, każda ze stron ma trochę inną wizję wymarzonego
miasta. Musicie więc szukać porozumienia. Na każdym polu na planszy może znaleźć się tylko
jeden obiekt – aby zrealizować Wasze plany, będziecie musieli szukać kompromisów.
[Na tym etapie należy rozdać graczom planszę polityki miasta].
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a

miasta

PRZYGOTOWANIE DO ROZGRYWKI

MAPA

MIASTO

Przed rozgrywką należy przygotować elementy gry w następujący sposób:

KAWIARNIE

1. Planszę rozłożyć i umieścić na środku stołu.
PLAC

2. Żetony obiektów posortować i umieścić w zasięgu graczy. Dostęp do nich muszą mieć
przede wszystkim władze miejskie.

SKWER

PLAC

Przedmieścia

1

3. Na stole umieścić markery suchościeralne (w miarę możliwości po jednym dla każdego
zespołu – władz miejskich i przedstawicieli grup społecznych).

2

SKWER

7

ULICA HANDLOWA

3

ULICA HANDLOWA

4

OSIEDLE

8

SKWER

OSIEDLE

PARK

9

ULICA ZABYTKOWA

6

11
ULICA
HANDLOWA

OSIEDLE

b

SKWER

10

SKWER

PLAC ZABAW

STOJAKI
NA ROWERY

PRZEDSZKOLE

P

ULICA
ZABYTKOWA

5

PLAC

CZUJNIK
JAKOŚCI POWIETRZA

MIEJSCA
PARKINGOWE

12
OSIEDLE

U lic a

Graczy należy podzielić na jak najbardziej równe zespoły. W przypadku nierównej liczby graczy
w pierwszej kolejności zawsze należy powiększyć zespół reprezentujący władze miejskie.
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14

OSIEDLE

15

OSIEDLE

16

PLAC

17

PARK

ULICA ZABYTKOWA

18
PLAC

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA

DLA MIESZKAŃCA PRORODZINNEGO
DLA MIESZKAŃCA PROEKOLOGICZNEGO
DLA MIESZKAŃCA PROBIZNESOWEGO
WŁADZA
19

20

SKWER

SKWER

25

22

PLAC

26

PLAC

R ze ka

21

ULICA
ZABYTKOWA

27

SKWER

23
PARK

28

PLAC

24
ULICA ZABYTKOWA

29

PLAC

SKWER

Przygotowywany jest plan zagospodarowania
Mieszkańcy żyjący na południowo-wschodnim
Dostałeś list
końcu
od rowerzysty, który skarży
Według
się na
najnowszych
brak
badań, przeprowadzonych
kwartału A (22–24, 28–30, 34–36). Za każde pole
miasta skarżą się, że brakuje tam odpowiedniej
stojaków rowerowych na placu 34, dokąd
wśród
dojeżdża
przedsiębiorców, największą przeszkodą
zgodnie z planem otrzymasz 1 punkt.
infrastruktury dla dzieci. Przez to muszą
do pracy.
dojeżdżać
Jak pisze, również jego koledzy
w rozwoju
z pracybiznesu w kwartale A (polazabudowane
22–24,
bliżej centrum, co nie jest komfortowe
chętnie
ani dlajeździliby rowerami, gdyby tylko
28–30,
mieli34–36)
gdzie jest brak dostatecznejKażda
liczbyzmiana rozmieszczenia oznacza utratę
1 punktu.
dorosłych, ani dla dzieci.
je zostawiać.
miejsc parkingowych.
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Pamiętaj, że warto uwzględnić głosy mieszkańców
Jeżeli na skwerze 35 powstanie przedszkole,
Jeśli na placu 34 powstanie stojak rowerowy,
Za każde wybudowane w tej turze miejsce
– każdy niezadowolony mieszkaniec może ci odjąć
otrzymasz 1 punkt. Analogicznie otrzymasz
otrzymasz
1 punkt
1 dodatkowy punkt.
parkingowe otrzymasz 1 punkt.
punkty, a zadowolony je dodać.
za zbudowanie placu zabaw w parku 36.
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PROWADZENIE GRY

INSTRUKCJA

INSTRUKCJA

PUNKTY
PUNKTY
Jesteś członkiem lokalnej Starasz się, by
w mieście
Starasz się, by w mieście
każdej turzeobiektów
możesz zyskać 1 punkt
W każdej
za turze możesz zyskać 1 punkt za
organizacji proekologicznej. powstało jakWnajwięcej
powstało
jak najwięcej
obiektów
każdy
zrealizowany
element infrastruktury
każdy
zrealizowany
element infrastruktury
Starasz się, by w mieście ułatwiających
życie
rodzinom
sprzyjających
proekologicznej – stojaki rowerowe,
prorodzinnej
– placrozwojowi
zabaw, progi zwalniapowstało jak najwięcej obiektów
z dziećmi. ścieżki rowerowe, drzewa albo czujnik
jące,
przedszkole albo dom kultury.
ekonomicznemu.
związanych z ekologią.
jakości powietrza.

UWAGA: jeżeli pozwolą na to warunki, do wprowadzenia zasad warto zastosować dostępną
na stronie konsultacje.um.warszawa.pl prezentację PowerPoint, omawiającą zasady krok
po kroku. Na czas gry pozostaw ostatni slajd prezentacji z najważniejszymi zasadami. Jeżeli
nie ma takiej możliwości, spisz kroki na tablicy. Przed rozpoczęciem rozgrywki przejrzyj dla
przypomnienia wszystkie elementy gry i przeczytaj instrukcję ogólną – są tam przedstawione
w skrócie wszystkie zasady dotyczące rozgrywki.
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na polu
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z resztą graczy.
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graczy. jako
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MIASTA za
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polu
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POLITYKA MIASTA
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MIASTA
zPOLITYKA
resztą graczy.
czyli co, gdzie można budować
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czyli co, gdzie można budowaćPOLITYKA
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co, można
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POprócz tego możesz zyskaćP dodatkowe
P
P P
punkty, realizując zadania zawarte
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punkty, realizując zadania zawarte we wskazówkach.
we wskazówkach na każdą turę.

Twojego
miasta.
się
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z czyjejStarasz
inicjatywy
ten obiekt
powstanie.
również
łagodzić konflikty między
mieszkańcami.

DODATKOWE PUNKTY
Jeśli element infrastruktury
TWOJE
ZADANIE
probiznesowej
powstanie
na polu oznaczonym
jakomusisz wziąć jedną
W każdej turze
główna ulica,
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1.
Pniego 2 punkty
zgodnie
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na niej
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punkty, realizując zadania zawarte
z resztą graczy.
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OCENA WŁADZ
Pod koniec każdej tury oceniacie podjęte
decyzje, przyznając władzom punkty.
Pod koniec każdej tury oceniacie podjęte
decyzje, przyznając władzom punkty.
Możecie przyznać od 2 do -2 punktów:
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OCENA WŁADZ
Pod koniec każdej tury oceniacie podjęte
decyzje, przyznając władzom punkty.

Możecie przyznać od 2 do -2 punktów:
2, jeśli decyzje i sposób działania władz

Możecie przyznać od 2 do -2 punktów:

spełniają Wasze oczekiwania;
2, jeśli decyzje i sposób działania władz
spełniają Wasze oczekiwania;
0, jeśli uznacie je za neutralne;

2, jeśli decyzje i sposób działania władz
spełniają Wasze oczekiwania;

-2, okazując swoje niezadowolenie
-2, okazując swoje niezadowoleniez decyzji i sposobu działania władz
z decyzji i sposobu działania władzw danej turze).
w danej turze).

-2, okazując swoje niezadowolenie
z decyzji i sposobu działania władz
w danej turze).
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0, jeśli uznacie je za neutralne;
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ZABYTKOWA

0, jeśli uznacie je za neutralne;

JAK ZDOBYĆ PUNKTY?
Zdobywasz punkty poprzez:
realizację planu zagospodarowania
miasta

JAK PRZEBIEGA GRA?

Za każde pole zabudowane zgodnie
z planem miasto otrzymuje 1 punkt.
Za każde pole zabudowane inaczej
miastu odejmowany jest 1 punkt.

Na początku gry każdy z graczy losuje swoją rolę.

PROPOZYCJA MIASTA
Każda tura zaczyna się od przedstawienia
tematu konsultacji przez władze miasta. Władze
układają na planszy kartoniki obiektów, które
planują na danych polach umieścić stroną z logo
gry na górze (dla odróżnienia od obiektów
wybudowanych w poprzednich turach).

realizację oczekiwań mieszkańców
Każda z grup mieszkańców może
przyznać od 2 do -2 punktów (2, jeśli
Twoje decyzje będą dla niej korzystne;
0, jeśli uzna je za neutralne -2, okazując
swoje niezadowolenie z decyzji w danej
turze).

PROPOZYCJE MIESZKAŃCÓW
Następnie każdy z mieszkańców układa na planszy
– jedynie na polach które są przedmiotem tych
konsultacji społecznych – proponowane przez
siebie obiekty (również stroną z logo na górze).

realizację dodatkowych zadań
Możesz zdobyć 20 dodatkowych
punktów za zrównoważony rozwój
(jeśli na koniec gry będzie tyle samo
obiektów każdego z kolorów).

Kolejnym etapem jest próba wypracowania przez
mieszkańców wspólnego planu, który przedstawiają
miastu.
Następnie władze wysłuchają propozycji
mieszkańców dotyczących poszczególnych pól.

DECYZJA MIASTA

TURA

Konsultacje trwają 8 minut (licząc od
momentu ułożenia wszystkich propozycji
przez władze). Jeśli do tego czasu
pozostaną pola, na których nie udało
się dojść do kompromisu, to władza ma
półtorej minuty na podjęcie decyzji w ich
sprawie.

1

ANKIETA

ANKIETA

4

5

6

4

Po zakończeniu negocjacji, każdy z zespołów
graczy podsumowuje zdobyte przez siebie
punkty w danej rundzie i wpisuje na własnej
instrukcji w odpowiednim polu tabeli.

3

Gdy wszyscy spiszą swoje punkty, należy
odwrócić wszystkie żetony obiektów znajdujące się na planszy na stronę z obiektem
(aby zaznaczyć, że dane obiekty zostały już
zbudowane i nie wolno ich ruszać).

OCENA WŁADZ PRZEZ
MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcy w anonimowej ankiecie oceniają,
na ile decyzja miasta spełniała ich oczekiwania i czy przynosi im korzyści. W pierwszej
turze przedstawiciel ruchu proekologicznego
zbiera ankiety i wpisuje zsumowany wynik
na formularzu Ocena władz miasta przez
mieszkańców. W następnych turach zajmuje
się tym gracz po prawej stronie od tego,
który robił to w poprzedniej turze.

UWAGA!
Na każdym polu może powstać w ciągu
tej gry tylko jeden obiekt. Na polach już
zajętych nie mogą powstać kolejne obiekty.
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SUMOWANIE PUNKTÓW

P

Pierwszym krokiem jest podział na zespoły. W przypadku grupy składającej się z 12 osób
powstaną 4 równoliczne zespoły. W pierwszej kolejności należy rozszerzyć zespół władz
miejskich. W przypadku większych grup należy przygotować kilka egzemplarzy gry i podzielić
uczestników na kilka równoległych rozgrywek.
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PODZIAŁ NA ZESPOŁY

PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Wcielicie się w mieszkańców pewnego
miasta. Nie będziecie jednak przeciętnymi
mieszkańcami. Część z Was będzie
przedstawicielami władz miasta, a pozostali
wcielą się w mieszkańców, z których każdy
będzie się starał rozwijać miasto w nieco
innym kierunku. W Waszym mieście istnieje
już wiele różnorodnych obiektów, jednak wciąż
pozostają miejsca, w których czegoś brakuje.
W sprawie tych właśnie miejsc władze będą
organizować konsultacje społeczne, podczas
których mieszkańcy będą mogli próbować
przekonać władze do swoich wizji.

Na każdym polu może powstać w ciągu
tej gry tylko jeden obiekt. Na polach
już zajętych nie mogą powstać
kolejne obiekty.
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PUNKTACJA
Każdy zespół otrzymuje punkty zgodnie z następującymi zasadami:
1. WŁADZE MIEJSKIE

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRY
Jedna rozgrywka składa się z 6 tur. W trakcie każdej tury gracze, podzieleni na 4 zespoły,
najpierw zapoznają się ze wskazówkami na daną turę, m.in. za co zespoły mogą otrzymać
punkty. Warto się upewnić, czy wszyscy dokładnie wiedzą, które pola są zabudowywane
i przynoszą punkty w danej turze.
Po przeczytaniu wskazówek zespół reprezentujący władze miejskie proponuje swoją wersję
rozmieszczenia nowo powstających obiektów. W tym celu gracze umieszczają żetony nowych
obiektów na polach określonych przez wskazówki (oraz minimapkę znajdującą się na stronie
z obowiązującymi w danej turze wskazówkami). Ważne, żeby wyraźnie odróżnić aktualnie
budowane obiekty od tych, które powstały w poprzednich turach – zalecamy układanie ich
rewersami do góry.
Następnie następuje faza dyskusji, w trakcie której pozostałe 3 zespoły (probiznesowy,
proekologiczny i prorodzinny) starają się przekonać władze miejskie do zmian na swoją
korzyść. Dyskusja trwa nie dłużej niż 8 minut; po tym czasie władze miejskie ostatecznie
odwracają żetony awersem do góry i gracze przechodzą do podliczania punktów.
W fazie podliczania punktów gracze najpierw podsumowują punkty, które zebrali, zgodnie
z własnymi wskazówkami oraz ze stałą punktacją, po czym zapisują je na swoich instrukcjach
w odpowiednim miejscu tabeli punktowej. Następnie wszystkie zespoły oprócz władz miejskich
wypełniają ankietę zadowolenia mieszkańców, przyznając władzom od –2 do 2 punktów.
Na koniec jeden z graczy sumuje wyniki ankiet zadowolenia mieszkańców i przedstawia je
w ankiecie ogólnej, a gracze wcielający się we władze miejskie dopisują wynik do swojej tabeli.
Podsumowując, każda tura składa się z następujących faz:
1

Zapoznanie ze wskazówkami

2

Propozycja władz miasta

3

Dyskusja (maksymalnie 8 minut)

4

Podjęcie ostatecznej decyzji w kwestii umieszczenia obiektów

5

Podliczenie punktów

Zgodność ze wskazówkami – za każdy obiekt wybudowany w danej turze mogą otrzymać
1 punkt (jeśli zgadza się z wytycznymi) lub stracić 1 punkt (jeśli jest z nimi niezgodny).
Dotyczy to każdej z 6 tur.
Ocena mieszkańców - pozostałe zespoły na koniec każdej tury przyznają miastu od -2
do 2 punktów, które są dodawane do ogólnego wyniku. Jeden z graczy sumuje wyniki
z ankiet i wpisuje do ankiety ogólnej, a następnie władze miejskie dopisują rezultat
w swojej tabeli punktów.
Zrównoważony rozwój – władze miejskie otrzymują 20 bonusowych punktów, jeżeli na
koniec gry w mieście znajduje się równa liczba obiektów biznesowych, ekologicznych
i rodzinnych (tj. dokładnie po 12 obiektów w każdym z kolorów).
2. GRACZE PROBIZNESOWI
Obiekty biznesowe – gracze otrzymują 1 punkt za każdy biznesowy (niebieski) obiekt,
który powstanie na planszy.
Pola specjalne – gracze otrzymują dodatkowy 1 punkt za każdy biznesowy (niebieski)
obiekt, który powstanie przy głównej ulicy, tj. na polach 13–18, 23, 24, 29, 30.
Zgodność ze wskazówkami – za spełnienie celów opisanych we wskazówkach. O ile nie
jest to wyraźnie zaznaczone, punkty za realizowanie wskazówek dotyczą wyłącznie pól
zabudowywanych w danej turze.
3. GRACZE PROEKOLOGICZNI
Obiekty ekologiczne – gracze otrzymują 1 punkt za każdy ekologiczny (zielony) obiekt,
który powstanie na planszy.
Pola specjalne – gracze otrzymują dodatkowy 1 punkt za każdy ekologiczny (zielony)
obiekt, który powstanie przy rzece, tj. na polach 6, 11, 12, 16, 17, 22, 26–28, 31, 32.
Zgodność ze wskazówkami – za spełnienie celów opisanych we wskazówkach. O ile nie
jest to wyraźnie zaznaczone, punkty za realizowanie wskazówek dotyczą wyłącznie pól
zabudowywanych w danej turze.
4. GRACZE PRORODZINNI
Obiekty rodzinne – gracze otrzymują 1 punkt za każdy rodzinny (żółty) obiekt, który
powstanie na planszy.
Pola specjalne – gracze otrzymują dodatkowy 1 punkt za każdy rodzinny (żółty) obiekt,
który powstanie na przedmieściach, tj. na polach 1–3, 7, 13, 31–32.
Zgodność ze wskazówkami – za spełnienie celów opisanych we wskazówkach. O ile nie
jest to wyraźnie zaznaczone, punkty za realizowanie wskazówek dotyczą wyłącznie pól
zabudowywanych w danej turze.
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