
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WPROWADZENIE:  

Witaj w kuluarach prawdziwej polityki. Za kulisami symboli partii, nazwiskami, wypływającymi na światło dzienne hakami 

zbieranymi przez lata na oponentów - rozpoczynasz grę o prawdziwą władzę. Przyjdzie Ci zmierzyć się z szeregiem wyzwań, 

na podstawie których będziesz razem z partyjnymi koleżankami i kolegami zbierać głosy wyborców, które zadecydują o 

ostatecznym rozkładzie kart i stanowisk przy stole, liczbie mandatów, które zdobędzie Twoja partia w sejmie, zawartych 

koalicjach i losie kraju. Dokonasz tego przy wsparciu i sile, które wypracujesz wewnątrz własnej partii, by stoczyć decydujący 

bój w czasie debaty prezydenckiej, wyborów parlamentarnych, wywiadów z przedstawicielami mediów czy też sprawdzając 

swoje siły w wydarzeniach gry, gdy będziesz już prowadził w sondażach, czuł zapach i smak zwycięstwa… a Twój oponent 

wyciągnie skrzętnie skrywane haki, dojdzie do rozłamu Twojej partii ze względu na różnice poglądowe – jak sobie poradzisz? 

Czy jesteś gotowy porwać tłumy, odeprzeć nieczyste zagrania konkurencji, wykorzystać nadarzające się okazje, by zadać 

ostateczny cios konkurencji i objąć kierownictwo dzięki sile wywierania wpływu, sprytnemu wykorzystaniu odpowiednich 

mechanizmów psychologicznych i połączyć wszystko w  efektywne wystąpienie publiczne, dzięki któremu osiągniesz swoje 

polityczne cele, a w konsekwencji zapewni Tobie zwycięstwo? 

 

 

 

 

  



RAMY CZASOWE: 
Gra szkoleniowa Political Games: The power of psychological 

influence that really counts przenosi uczestników szkolenia 

w dynamiczny świat polityki stawiając przed graczami 

wyzwania, w których mają za zadanie wykorzystać 

umiejętności i wiedzę z zakresu wywierania wpływu, 

erystyki, wystąpień publicznych i innych wyróżnionych w 

czasie właściwego szkolenia modułów merytorycznych. 

Zakres gry można w łatwy sposób dopasować do potrzeb 

szkoleniowych oraz dostępnych ram czasowych. W 

przypadku najkrótszych, okrojonych rozgrywek będą to 

moduły mogące zmieścić się w czasie jednego dnia 

szkoleniowego. 

Przykład: Realizując szkolenie jednodniowe, w którego 

zakres wchodzą 3 moduły merytoryczne, na które mamy 

przeznaczone 3 x 90 minut każdy, możemy wykorzystać grę 

szkoleniową w zakresie rozgrywki 120 minutowej np. 

redukując proces tworzenia partii, wyłączając również 

wybrane elementy (np. karty haków,  scenariusze 

indywidualne postaci) i wybierając jedynie jeden z 

wariantów rozgrywki (np. debatę prezydencką, wywiad 

telewizyjny, konferencję prasową lub przygotowanie 

perswazyjnego przekazu do prasy) narzucając graczom 

scenariusz. W takim przypadku wprowadzenie do samej gry, 

podział na grupy, przedstawienie scenariuszy i 

przygotowanie do wystąpień zamknie się w czasie ok 45 

minut. W czasie 60 minut (należy wówczas korzystać ze 

stoperów i limitów czasowych na przemówienia danych 

kandydatów zależnych od liczebności grupy) następuje 

prezentacja. Pozostałe 15 minut przeznaczone jest na 

oddanie i zliczenie głosów – wyłonienie zwycięzców. 

Gra nabiera dynamiki w przypadku dłuższych szkoleń. 

Możliwość realizacji szkoleń z zastosowaniem gry 

przewidziana jest nawet na szkolenia 10 dniowe. W takim 

przypadku gracze rozgrywają większą liczbę scenariuszy, 

mogąc wykorzystać wszystkie karty wydarzeń gry. 

 

 

 

 

 

 



 
LICZEBNOsc GRUP: 
Gra Political Games: The power of psychological influence 

that really counts przewidziana jest dla minimum 2 graczy 

(optymalna ilość to od 8 graczy w górę). Grę wyróżnia 

również możliwość realizowania rozgrywki dla grup kilkuset 

osób, co jest niespotykaną opcją na rynku szkoleniowym i 

doskonale będzie sprawdzało się w przypadku organizacji 

dużych eventów firmowych. 

W zależności od liczby uczestników szkolenia tworzymy 

partie polityczne (podgrupy) składające się z od 2 do 10 

kandydatów na posłów.  

Przykład: W szkoleniu uczestniczą 24 osoby: tworzymy 6 

partii politycznych po 4 osoby, możemy również stworzyć 4 

partie polityczne po 6 uczestników, co skróci czas rozgrywki 

przy założeniu realizacji tych samych scenariuszy (będą np. 

4 wystąpienia 4 partii, a nie 6 wystąpień). Podział na liczbę 

partii politycznych wpływa nie tylko na czas rozgrywki, ale 

również na możliwość wyboru scenariuszy. 

W przypadku większej liczby uczestników np. 180 osób 

szkolonych możemy stworzyć 18 partii politycznych po 10 

osób każda i realizować scenariusz wyborów 

parlamentarnych (wówczas rozgrywka powinna być 

prowadzona przez kilku co-trenerów), taka decyzja 

zaowocuje przejściem do parlamentu (kolejnej rundy) tylko 

części z uczestników np. 6 partiom (60 osób), pozostali 

mogą wówczas pełnić rolę obserwatorów/wyborców lub 

udzielać się np. w konsultacjach społecznych danych reform 

lub możesz zdecydować się np. na rozbudowanie 

zaproponowanych scenariuszy poprzez stworzenie z 

pozostałych uczestników np. lobbystów, osób zbierających 

haki, dziennikarzy itd. Jeżeli jednak nie masz doświadczenia 

w realizowaniu tak rozproszonych gier szkoleniowych – 

celem zaangażowania dużej liczby uczestników 

proponujemy tzw. realizacje równoległe. Podział bardzo 

dużej grupy osób na 4 mniejsze (na naszym przykładzie daje 

nam to 45 uczestników), których kolejno dzielimy na partie 

polityczne (np 7 partii po 7-8 osób każda) i realizujemy tę 

samą rozgrywkę równolegle w kilku salach szkoleniowych 

lub na tzw. „stacjach” (czyli dzieląc bardzo dużą salę 

szkoleniową/konferencyjną na mniejsze). 

PROPOZYCJE DOBORU DO GRUP: 

Bardzo ważnym elementem gry szkoleniowej jest ustalenie panujących 

pomiędzy uczestnikami zasad. Poruszamy się w emocjonalnej metaforze 

świata polityki, w którym możemy sobie na dużo pozwolić, jednocześnie 

kluczowe będzie oddzielenie naszych własnych upodobań i przekonań 

politycznych od ról, w które będziemy się wcielali – należy to BARDZO 

JASNO ZAZNACZYĆ. Poniżej zaprezentowano przykładowe propozycje 

doboru uczestników do podgrup: 



1. Dobór losowy. Jednym z polecanych sposobów, szczególnie w 

przypadku dużych grup oraz uczestników, którzy się nie znają jest 

dobór losowy. Gdy zdecydowaliśmy, że naszych uczestników 

podzielimy na np. 6 partii politycznych, wówczas możemy 

przygotować w kopertach kartki papieru w 6 różnych kolorach i 

przyczepić je za pomocą taśmy klejącej jeszcze przed rozpoczęciem 

danego dnia szkoleniowego do spodu krzeseł na Sali 

konferencyjnej. Przy takim rozwiązaniu zyskujemy dodatkowy 

element zaskoczenia. Gdy prowadzący wyjaśni na czym będzie 

polegała gra i narracyjnie wprowadzi uczestników w metaforę 

Political Games ogłasza, że uczestnicy zostaną zaraz p rzydzieleni 

do swoich partii politycznych na zasadzie kolorów. „Pod Waszymi 

krzesłami zostały przyklejone koperty, w każdej z nich znajduje się 

kartka w jednym z sześciu kolorów. Każdy kolor oznacza 

przynależność do danej partii. Sięgnijcie teraz pod swoje krzesła.” 

Naturalnie uczestnicy mają kolejno za zadanie odnaleźć partyjnych 

kolegów i koleżanki. W przypadku bardzo dużych grup szkolonych 

– warto wyznaczyć dla danych kolorów osobne przestrzenie w sali. 

Rozumiem przez to np. znak koloru czerwonego, zielonego, 

pomarańczowego itd. W wybranym miejscu sali oraz 

przygotowane miejsca do siedzenia (na stołach mogą być np. 

narzucone płótna w danym kolorze). Wówczas gdy uczestnik z 

koperty wyjmuje np. kolor zielony, to nie szuka pośród 200 osób 

na sali pozostałych, tylko kieruje się do wylosowanego miejsca, 

gdzie już czekają koledzy i koleżanki. 

2. Według uznania. Metoda stara jak świat, od wykorzystania w 

małych grupach. Należy jednak uważać, by nie uzyskać efektu 

wykluczenia uczestników. Możemy spotkać się z sytuacja, gdzie 

szkolone działy lub grupy uczestników częściowo się znają, ale i są 

nowe osoby, wówczas dobrze skorzystać z metod losowych lub 

samodzielnie podzielić grupę. 

3. Metoda semi-losowa. Uczestnicy zazwyczaj siadają w grupach, w 

których już się znają, jeżeli chcemy, by gra miała większe 

przełożenie na proces integracyjny, warto wymieszać naszych 

uczestników. Możemy skorzystać z tradycyjnej metody odliczania 

(np. gdy ustaliliśmy, że będzie 6 partii politycznych). Wówczas 

wszyscy odliczają 1-2-3-4-5-6, a kolejno prowadzący wskazuje 

miejsce gdzie mają zebrać się jedynki, dwójki, trójki itd. 

4. Rywalizacyjny. W tej metodzie wykorzystujemy większy efekt 

rywalizacji oraz identyfikacji między grupami. Uwaga istnieje duże 

ryzyko, że prowadzący będzie zmuszony wykorzystać swoje 

umiejętności w zakresie prowadzenia takich form szkoleniowych 

(negocjacji, rozładowywania konfliktów i in.). Polega na przydziale 

do danych partii politycznych, gdy na sali szkoleniowej uczestnicy 

są z różnych działów firmy lub różnych oddziałów, wówczas dany 

dział lub oddział firmy z automatu stanowi osobną partię 

polityczną. 

 

 

 

  



PRZYGOTOWANIE: 
DODATKOWE WSKAZÓWKI: 

 Pierwszy krok, to wprowadzenie uczestników w grę. W tym miejscu prowadzący przedstawia panujące zasady, ramy czasowe, scenariusze gry i 

dodatkowe elementy (jak np. Karty haków), które stosowane będą w rozgrywce w zależności od czasu przewidzianego na wykorzystanie gry. 

 Drugi krok, to podział grupy na partie polityczne (minimum 2 partie). Patrz „liczebność grup” 

 Trzeci krok, to proces formowania partii. Patrz „formowanie partii” oraz scenariusze dla tego etapu. 

 Czwarty krok, to realizacja poszczególnych założeń i wariantów rozgrywek. 

 Przygotowanie poszczególnych elementów (jak np. teczki tajemnic partii) należy dopasować do rozgrywanych wariantów. 

 

 

 

 

 

 

 



FORMOWANIE PARTII: 
Gdy uczestnicy są już podzieleni na partie przechodzimy do fazy jej 

formowania. W zależności od czasu przeznaczonego na całą rozgrywkę 

możemy włączyć wybrane lub wszystkie elementy. Ważne, by uczestnicy 

zostali wcześniej poinformowani ile mają czasu na tę fazę rozgrywki. 

Wariant najkrótszy: prowadzący przed szkoleniem określa liczbę partii, 

która będzie brała udział w rozgrywkach np. 6 partii oraz tworzy 6 teczek 

partii wraz ze scenariuszami partyjnymi. W scenariuszu partyjnym znajdują 

się:  

1. Nazwa i logotyp partii. 

2. Główne cele partii – np. zdobycie większości w wyborach 

parlamentarnych; wygranie wyborów prezydenckich; uzyskanie 

lepszych wyników wyborczych niż partia X; pogrążenie kandydata 

z partii Y; obsadzenie stanowiska premiera i in. 

3. Podstawowe postulaty – czyli co i w jaki sposób partia chce 

osiągnąć (np. reforma edukacji poprzez wprowadzenie nowej 

podstawy programowej, wprowadzenie gimnazjów, darmowych 

podręczników albo reforma służby zdrowia poprzez prywatyzację 

placówek). Podstawowe postulaty dotyczą zazwyczaj reform 

(edukacja, gospodarka, finansowanie, media, służba zdrowia, 

bezpieczeństwo itd.) natomiast sposób realizacji jest skorelowany 

z poglądami partii i musi być spójny.  

4. Poglądy partii – czy mamy do czynienia np. z partią lewicową, 

prawicową, centro-lewicową, konserwatystami, liberałami, 

republikanami, demokratami itd. – wraz z dokładną 

charakterystyką. Ten element definiuje w dużej mierze sposób 

prowadzenia wystąpień i dialogu, musi być również spójny z 

podstawowymi postulatami i charakterem samej partii. 

5. Podstawowy elektorat – charakterystyka grupy docelowej z 

podziałem na wiek, płeć, wykształcenie, geolokalizację (małe vs 

duże miasta), poglądy etc. Ta pozycja wpływa w dużej mierze na 

wystąpienia i dopasowanie wystąpień, sposobu mówienia, 

kanałów informacyjnych oraz sposobu komunikowania poglądów i 

postulatów w całej rozgrywce. 

Końcowa „grubość” teczki partyjnej zależy również od zaplanowanych 

scenariuszy rozgrywki. Występuje w tym miejscu zależność pomiędzy 

danymi w teczce partii a możliwymi przy jej wykorzystaniu scenariuszy. 

Przy wariancie najkrótszym i gotowych teczkach przygotowanych przez 

prowadzącego zespoły mają 10 minut na zapoznanie się z danymi. 

Wariant podstawowy: 

Względem wariantu najkrótszego uczestnicy sami tworzą nazwę partii, 

logotyp, określają główne cele i poglądy partii oraz elektorat. Na tym etapie 

potrzebne jest nadzorowanie procesu przez prowadzącego, który będzie 

weryfikował poprawność opisu elektoratu (czy zwiera wszystkie elementy). 

Prowadzący może również skorzystać z kart celów 

partii/postulatów/poglądów i elektoratu upraszczając proces – wówczas 

rola grupy sprowadza się do wyboru powyższych elementów spośród 

zbioru dostępnych kart. Czas przewidziany w tym wariancie: 30 minut. 

 

 



Wariant zaawansowany:  

Stanowi rozbudowanie wariantu podstawowego o cele indywidualne 

wewnątrz partii, które należy zawęzić względem docelowych wariantów 

scenariuszy rozgrywki, które chcemy rozgrywać. Cele indywidualne 

członków partii znane są tylko im samym. Wówczas każdy gracz otrzymuje 

indywidualną kartę postaci, na której widnieją jego cele indywidualne do 

osiągnięcia. 

Przykładowe cele indywidualne (i charakterystyki) do wykorzystania: 

1. Sabotażysta – jego celem jest sabotowanie kandydata na 

Prezydenta/Premiera własnej partii, tak by wspierać Aspiranta. 

Tym samym ten cel indywidualny postaci zakłada, że np. osoba z 

danym celem indywidualnym jako sama nie będzie chciała zostać 

wybrana na kandydata partii na Premiera/Prezydenta, bo jej 

docelowym zadaniem będzie działanie wewnątrz zespołowe na 

korzyść Aspiranta. 

2. Aspirant – jego celem indywidualnym jest przejęcie władzy w partii 

(niekoniecznie formalnie – nie musi zostać jej prezesem) nawet 

kosztem przegranych wyborów. Pomocne w tym celu będzie 

rozpoznanie Sabotażysty, który będzie mu w tym pomagał. Obie 

postacie muszą uważać na  

3. Patron opętanych – postać „trochę odleciała ezoterycznie” może 

wierzyć w nadprzyrodzone moce, siłę horoskopów, magicznych 

przedmiotów, modlitw, układy gwiazd, pozytywne fluidy  itp. 

Celem postaci jest szukanie konspiracji i spisków. 

4. Charyzmatyczny lider – głównym celem postaci jest zostanie 

kandydatem partii na Prezydenta lub Premiera, by móc 

wykorzystać swój potencjał. Głównym atutem postaci jest 

charyzma, którą gracz musi stworzyć.  

5. Wiarygodny sędzia – osoba spokojna, odwołująca się w dyskusji 

przede wszystkim do faktów, rozstrzygająca spory 

wewnątrzpartyjne (na podstawie argumentów). Tzw. mędrzec. 

6. Katalizator – (jako substancja przyspieszająca reakcję chemiczną) – 

w zależności od panujących nastrojów wewnątrz partii – 

katalizator ma za zadanie wzmacniać je, czyli jeżeli mamy do 

czynienia z niepewnością – katalizator stara się jej zasiać jeszcze 

więcej np. poddając w wątpliwość przyjętego kandydata na 

premiera lub przyjętą strategię realizacji celów partii. Jednocześnie 

jeżeli nastroje wewnątrz partii są pozytywne i przeważają 

pozytywne opinie na temat np. przyjętej strategii – katalizator 

również wzmacnia te nastroje poprzez swoje reakcje i 

podejmowane działania. 

7. Kapitan Hak – jego celem jest zbieranie wszystkich użytecznych 

informacji, które mogą zostać wykorzystane przeciwko partii i 

kandydatom (na Prezydenta/Premiera). Kapitan Hak w wybranych 

scenariuszach może przekazywać informacje do innych partii i 

negocjować z nimi względem osiągnięcia wybranych celów (np. 

dokonując rozłamu partii, której jest założycielem lub przechodząc 

do innej partii, by objąć w niej w drodze negocjacji wyższe 

stanowisko np. w partii X nie był kandydatem na Premiera, a 

przekazując haki na partię X partii Y „wkupuje się” do niej i dzięki 

wygranemu wydarzeniu przechodzi do partii Y uzyskując status 

kandydata na Premiera na czym mu zależało). 

Cele i cechy charakterystyczne dla danych postaci możemy również 

dobierać względem przerabianych tematów w modułach merytorycznych 

np. względem ról zespołowych tworząc konkretne postaci np. wg koncepcji 

Meredith Belbin (wówczas w czasie modułów merytorycznych każdy z 

uczestników przechodzi przez kwestionariusz ról zespołowych określając 

http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/


swoje cechy, mocne i słabe strony, które później również może 

wykorzystać w grze).  

Gra Political Games: The power of psychological influence that really counts 

umożliwia łączenie wielu z możliwych do realizacji modułów 

merytorycznych (niekoniecznie wyróżnionych w instrukcji lub 

dodatkowych propozycjach rozgrywek, które umożliwiają zaadaptowanie 

do gry nowych przestrzeni rozwoju kompetencji). Czytaj: Dodatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUNDA WYBOROW 
PARTYJNYCH: 
Stanowi rozbudowanie wariantu podstawowego o role indywidualne 

wewnątrz partii, które należy zawęzić względem docelowych wariantów 

scenariuszy rozgrywki.  

Przykład 1: jeżeli nie planujemy rozgrywać scenariuszy konferencji 

prasowych możemy zrezygnować z roli rzecznika prasowego. 

Przykład 2: jeżeli chcemy rozgrywać scenariusz wyborów prezydenckich i 

wyborów parlamentarnych potrzebujemy ról: kandydata na prezydenta i 

kandydata na premiera. Naturalnie w toku gry na posiedzeniach partyjnych 

istnieje możliwość zmiany kandydatów. 

 

W czasie rundy wyborów partyjnych każda partia ustala określone role (w 

zależności od docelowo rozgrywanych scenariuszy gry – patrz przykład 

powyżej): 

1. Prezesa partii – odpowiada za działania partii, jest liderem, 

jednocześnie będąc prezesem partii może pełnić inną rolę (np. 

Kandydata na Prezydenta lub Premiera). Jego głos liczony ze 

względu na tę funkcję ma wartość 4 pt. Gdy Prezes zostanie np. 

kandydatem na Prezydenta, wówczas wartość głosu wynosi 7pt (4 

pt za funkcje Prezesa partii plus 3 pt ze względu na Kandydata na 

Prezydenta). 

2. Kandydata na Prezydenta – występuje z ramienia partii w 

wyborach na Prezydenta, debatach oraz wywiadach z 

przedstawicielami prasy. Jego głos ma wartość 3 pt. 

 

 

 

 

 

3. Kandydata na Premiera – występuje jako kandydat na Premiera z 

ramienia partii, bierze udział w debatach i konferencjach 

prasowych i wywiadach. Jego głos ma wartość 3 pt. 

4. Rzecznika prasowego – występuje w konferencjach prasowych, 

zbiera informacje o hakach i wydarzeniach oraz odpowiada za 

przygotowanie materiałów prasowych. Jego głos ma wartość 2pt.  

5. Przewodniczącego komitetu strategicznego – przewodzi 

członkom komitetu strategicznego pomagając kandydatom na 

dane stanowiska oraz rzecznikowi prasowemu przygotowywać 

spójną strategię dopasowana do wydarzeń gry, elektoratu, 

poglądów i celów partii. Nadzoruje proces przygotowawczy 

wykorzystując wiedze z zakresu modułów merytorycznych. Jego 

głos ma wartość 3 pt. 

6. Członków komitetu strategicznego – pozostali działacze partii 

tworzą komitet strategiczny podległy Przewodniczącemu komitetu. 

Wspólnie pracują nad strategią, przygotowaniem wypowiedzi i 

materiałów prasowych celem maksymalizacji wykorzystania 

modułów merytorycznych. Głos każdego z członka komitetu ma 

wartość 1 pt.  

 

Wariant rozgrywki podstawowy: 

W tym wariancie uczestnicy szkolenia sami podejmują decyzję w grupie, 

kto będzie pełnił daną rolę, w przypadku gdy kilku członków partii chce 

pełnić tę samą rolę – mają za zadanie w drodze negocjacji wypracować 



rozwiązanie w podanym przez prowadzącego czasie (10 minut). Wariant 

ten sugerowany jest w przypadku sztywnych i małych ram czasowych na 

rozgrywkę. 

Wariant rozgrywki zaawansowany:  

W tym wariancie uczestnicy PG mają realną szanse wejść głębiej w klimat 

zaproponowany przez twórców. Wariant wymaga zdecydowanie więcej 

czasu (45-60 minut). Uczestnicy uwzględniając swoje indywidualne cele 

mają za zadanie objąć dane stanowiska wewnątrz partii, które będą w 

kolejnej turze definiowały ich siłę (ze względu na wartość głosu przypisaną 

do danej roli). 

Partia przyjmuje kandydatury członków na dane stanowiska. 

Przykład dla grupy 8 osobowej: 4 osoby kandydują na stanowisko prezesa 

partii, 1 osoba na stanowisko rzecznika prasowego, 3 chcą zostać 

kandydatem na Premiera i 5 osób kandydatem na Prezydenta i jedna osoba 

deklaruje chęć objęcia stanowiska przewodniczącego komitetu 

strategicznego (wariant najbardziej zaawansowany zakładający realizację 

wszystkich scenariuszy gry i liczne partie polityczne (8os/partia)). 

Rozwiązanie:  

1. Najpierw odbywają się deklaracje członków partii wobec stanowisk 

(przykład powyżej). 

2. Przechodzimy do prawyborów wewnątrz partii: etap 

przygotowania i prezentacji – każdy członek partii ma 2 minuty na 

przygotowanie 3 minutowego wystąpienia przed kolegami i 

koleżankami z partii argumentującego i wykorzystującego moduły 

merytoryczne (w tym mechanizmy perswazyjne i psychologiczne) 

dlaczego to on powinien zostać wybrany na dane stanowisko.  

3. Po wystąpieniu każdego z kandydatów (3 min x 8 os = 24 min) 

następuje głosowanie. Każdy członek partii ma jeden glos (nie 

można głosować na samego siebie). Głosowanie może być jawne 

(np. poprzez podniesienie ręki, lub niejawne gdy czas rozgrywki 

pozwala na taki wariant – wówczas na kartach do głosowania 

członkowie partii wskazują swojego kandydata). 

4. Po zliczeniu głosów następuje pierwszy przydział stanowisk. Od 

tego momentu członek partii piastujący dane stanowisko lub 

mający daną rolę posiada również daną wartość głosu (patrz wyżej: 

np. Prezes 4 pt, kandydat na Prezydenta 3 pt itd.) 

 

Na tym etapie każda partia jest uformowana – posiada już (zależnie od 

wariantu rozgrywki):  

 Tożsamość partyjną (nazwa, logotyp partii, główne cele partii, 

podstawowe postulaty, poglądy partii, podstawowy elektorat). 

 Cele i charakterystyki indywidualne zależne od przyjętego wariantu 

gry zaproponowane (Sabotażysta, Aspirant, Patron opętanych, 

Charyzmatyczny lider, Wiarygodny sędzia, Katalizator, Kapitan hak.) 

lub dobrane pod konkretne cele szkoleniowe (np. patrz dodatek do gry 

modelowanie mówców i/lub role zespołowe). 

 Role partyjne (jawne, wybrane w głosowaniu wewnątrzpartyjnym) 

Prezesa partii (4 pt), Kandydata na Prezydenta (3 pt), Kandydata na 

Premiera (3 pt), Rzecznika prasowego (2pt), Przewodniczącego 

komitetu strategicznego (3 pt), Członków komitetu strategicznego (1 

pt). Od teraz głos danej osoby ma ważność przypisanych do niej 

punktów. 

Tym samym wszystkie partie gotowe są do rozpoczęcia rundy 

zapoznawczej na forum.  



RUNDA ZAPOZNAWCZA:  
Prowadzący ustala kolejność występowania partii. W tym miejscu 

szczególnie w przypadku eventów dobrze sprawdza się odpowiednia 

scenografia: na scenie długi podłużny stół z podpisanymi miejscami 

(prezes, kandydat na prezydenta,  kandydat na premiera, rzecznik prasowy, 

przewodniczący komitetu strategicznego). W przypadku realizacji 

rozłożonej na kilka dni – organizatorzy mają również czas na zrobienie zdjęć 

osób będących w danej partii i stworzenie krótkiej prezentacji przy każdym 

wystąpieniu – uwzględniając nazwę partii, logotyp, cele programowe, 

sylwetki danych osób itd. W zależności od czasu i budżetu możemy 

przygotować również emblematy z logiem partyjnym przyczepiane do klap 

marynarki (co również umożliwia lepszą identyfikację w przypadku dużych 

grup szkolonych w czasie przerw) oraz elementy wizualne (jak np. flagi, 

proporczyki, makiety mikrofonów danych stacji telewizyjnych) nadające 

powagi i autentyczności sytuacji, oświetlenie, muzykę, oświetlenie 

sceniczne, świetnie sprawdzają się również przygotowane wcześniej urny 

do oddawania głosów, karty wyborcze z nazwiskami kandydatów, czy w 

przypadku większych grup systemy oddawania głosów, które 

automatycznie pokazują wyniki danych kandydatów i partii na ekranie 

projektora w formie atrakcyjnej wizualizacji. 

Każda partia występuje (w zależności od przyjętego scenariusza rozgrywki 

na wystąpienie mamy określony czas), na wystąpienie maksymalnie 

składają się: 

 Prezentacja partii przez Prezesa (5 minut) 

 Prezentacja kandydata na Prezydenta (5 minut) 

 Prezentacja kandydata na Premiera (5 minut) 

 Prezentacja rzecznika prasowego (5 minut) 

 

 

 

 Czas na dodatkowe pytania od widowni (na pytania do 

kandydatów odpowiadają kandydaci, na pytania skierowane do 

partii odpowiada rzecznik prasowy lub prezes) (5 minut). 

Na podstawie rundy zapoznawczej każda partia oddaje głos na wybraną 

partię (niewolno głosować na własną partię). Wybór wewnątrz partyjny 

jest dokonywany na zasadzie głosowania wszystkich członków i uwzględnia 

wartość poszczególnych głosów.  

Partia, która zdobędzie najwięcej głosów otrzymuje +4 pt do wartości głosu 

partii. Druga w kolejności +3 pt, trzecia +2pt, czwarta +1pt, piąta +1pt, 

szósta +1pt. Pozostałe partie (jeżeli rozgrywamy większa rozgrywkę) nie 

otrzymują punktów. 

TIP: Dla zachowania ram czasowych oraz dynamiki rozgrywki warto, by 

prowadzący wyświetlał licznik czasu na dokonanie wyboru wewnątrz partii. 

Przykładowy czas na głosowanie i rozwiązanie ewentualnych sporów 

wewnątrzpartyjnych maksymalnie 5 minut.  

Na tym etapie prowadzący rozpoczyna realizację jednego z 

przedstawionych scenariuszy.  

ZASADY NADRZĘDNE: każda partia w czasie rundy wewnątrzpartyjnej ma 

prawo większością głosów zgłosić konieczność wyborów 

wewnątrzpartyjnych zmieniając tym samym prezesa partii i pozostałe 

role partyjne. 

Prezes partii ma prawo wycofać obecnego kandydata na 

prezydenta/premiera i wprowadzić przy konsultacji z partia nowego 

kandydata. 



 
 

SCENARIUSZE 
ROZGRYWEK 



WYBORY 
PREZYDENCKIE  

W tym scenariuszu rozgrywki uczestnicy walczą o najważniejszy urząd w 

państwie. Scenariusz rozgrywki wyborów prezydenckich możemy 

rozgrywać w wariantach dopasowanych do liczby uczestników oraz ram 

czasowych dodając lub redukując składowe rozgrywki. Wariant optymalny 

zawiera następujące składowe: 

 2 x wystąpienie indywidualne kandydatów na Prezydenta (+1 

wystąpienie w przypadku rozgrywek powyżej 8 partii politycznych) 

 3 x debata pomiędzy kandydatami  

 2 x konferencja prasowa 

 2 x przygotowanie materiałów prasowych 

 9 x runda wewnątrzpartyjna 

 2 x runda specjalna 

W przypadku rozgrywki pomiędzy większą liczbą partii niż 8 – 

rozpoczynamy od wcześniejszej rundy indywidualnych wystąpień 

kandydatów na Prezydenta. Wewnątrz partii ustalany przy współpracy z 

komitetem strategicznym jest scenariusz wystąpienia każdego kandydata. 

 Czas na przygotowanie wewnątrz partii: 10 minut 

 Docelowy czas na przemówienie kandydata: 5 minut 

Na tym etapie wszyscy kandydaci na Prezydenta z każdej partii występują. 

Po zakończonych wystąpieniach przechodzimy do głosowania. W grze 

zostaje 8 kandydatów z największą liczbą głosów oraz ich partie. W 

głosowaniu obowiązują przedstawione wcześniej zasady głosowania (nie 

możemy głosować na własnych kandydatów, obowiązuje uzyskana w  

 

 

 

poprzedniej turze siła głosów). Pozostali posłowie przynależni do partii, 

które nie wchodzą do dalszej rozgrywki automatycznie stają się wyborcami 

(głos jednego wyborcy = 1pt). Nie oznacza to ich wyłączenia z aktywnej 

rozgrywki w Political Games – w czasie rundy specjalnej będą mogli np. 

dołączyć do jednej z 8 partii, brać udział w konsultacjach społecznych, 

przygotować demonstrację i in. ( w aktywny sposób wpływać na losy gry). 

Dodatkowo: kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów uzyskuje 3 

karty gry, które może wykorzystać w dowolnym momencie. Kandydat z 

drugim najlepszym wynikiem 2 karty gry, trzeci i czwarty po jednej karcie 

gry. 

 

TIP: Przy realizacji w czasie głosowania z wykorzystaniem systemów 

głosowania z udziałem publiczności w czasie rzeczywistym wyświetlane na 

projektorze są sylwetki i skróty z przemówień kandydatów oraz rozkład 

głosów w postaci animacji.  

 

Runda wewnątrzpartyjna nr 1 

W czasie tej rundy Przewodniczący komitetu strategicznego wraz z 

zespołem przygotowuje pełną strategię dla Kandydata na Prezydenta. 

Równolegle jako spójny element strategii Partia z decydującym głosem 

Rzecznika Prasowego staje przed pierwszym wyzwaniem w zakresie 



przygotowania materiałów prasowych12. Zadaniem partii jest 

zredagowanie ogłoszenia prasowego (wybór formy w zależności od 

modułów merytorycznych np. w formie ogłoszenia, notki prasowej, 

krótkiego artykułu, gdy ramy czasowe pozwalają). Materiał prasowy może 

odnosić się do prezentacji sylwetki kandydata na Prezydenta, fragmentu 

wywiadu z nim, porównania innych kandydatów lub jednego z wydarzeń 

gry (jeżeli chcesz wprowadzić wydarzenie gry – patrz wydarzenia gry).  

UWAGA: Na tym etapie każda partia otrzymuje teczkę tajemnic partyjnych. 

W teczce znajdują się niewygodne dla partii fakty oraz dane, które mogą 

zostać wykorzystane jako haki. Teczki przygotowywane są przed 

rozpoczęciem gry. W każdej teczce znajdują się haki i afery, które mogą 

zostać wykorzystane w dalszej części gry w zależności od wariantu 

rozgrywki (mogą wypłynąć na światło dzienne głównie w rundach 

specjalnych lub w czasie przerw). Do teczki tajemnic partii dostęp mają 

wszyscy członkowie partii, którzy dzięki nim mogą w różnych scenariuszach 

doprowadzić m.in. do przecieku informacji, sprzedaży informacji na nowe 

stanowisko, czy nawet rozłamu partii. 

Prezentacja materiałów prasowych nr 1 

Rzecznik Prasowy Partii prezentuje na forum materiały prasowe, wszystkie 

partie oddają glosy na najlepsze materiały prasowe z zachowaniem 

wartości głosów uzyskanych w ostatniej turze. Partia wygrywająca uzyskuje 

                                                           
1 Oceniamy w czasie głosowania: jak zawsze zgodność z modułami merytorycznymi 
i spójność z charakterem partii. Naturalnie może zdarzyć się wariant rozgrywki, 
gdzie pozostałe partie będą oddawały głosy na słabszych kandydatów (by np. 
strategicznie mieć słabszego oponenta w debacie) dlatego dla zrównoważenia 
głosów również głosują wyborcy. 

+2 pt do wartości głosu (+ 2 karty gry), Partia na drugim i trzecim miejscu + 

1 pt (+1 karta gry/partia).  Czas na prezentację materiału: 5 minut/partia.  

 

Runda wewnątrzpartyjna nr 2 

W czasie tej rundy członkowie partii przygotowują się do konferencji 

prasowej, w której udział bierze Rzecznik Prasowy i Kandydat na 

Prezydenta. Wariant konferencji prasowej może być rozgrywany w dwóch 

subscenariuszach: 

 Oparty o wydarzenia gry – prowadzący przedstawia wszystkim 

uczestnikom wydarzenie gry, które miało miejsce (np. wypadek 

samochodowy, aferę dotyczącą przeszłości kandydata, sankcje UE, 

sytuację na świecie, słabnąca złotówkę względem dolara,  aferę 

związaną z podejrzeniami o przeszłość kandydata np. współpracę z 

SB, teczkę IPN i in – patrz wydarzenia gry). Wówczas przedmiotem 

konferencji prasowej jest odnoszenie się do wydarzeń gry oraz 

odpowiednie stosowanie w praktyce modułów merytorycznych 

względem przedstawianych wydarzeń. 

 Oparty o ustalony obszar(y) jak: ekonomia, gospodarka, polityka 

zagraniczna, środowisko, służba zdrowia i in. – w tej sytuacji 

odzwierciedleniem wyglądu konferencji prasowej na płaszczyźnie 

treści będą również poglądy polityczne danej partii, z której 

wywodzi się kandydat. 

2 Jeżeli rozgrywamy Political Games w mniejszych grupach, a zależy nam na 
promowaniu jak najlepszego wykorzystania umiejętności i wiedzy z zakresu 
modułów merytorycznych, wówczas możemy wprowadzić np. Komitet Wyborczy 
sprawujący pieczę nad głosowaniem, w skład którego wchodzić będą trenerzy i 
osoby oceniające tylko zgodność z modułami merytorycznymi, wówczas przy 
zliczaniu głosów waga głosów Komitetu powinna być największa. 



W czasie rundy wewnątrzpartyjnej uczestnicy nie tylko pracują nad 

przemówieniem, ale i nad pytaniami, które zadawać będzie Rzecznik 

Prasowy Partii pozostałym kandydatom. 

Konferencja prasowa nr 1 

W czasie konferencji prasowej Kandydaci i Rzecznicy występują przez 5 

minut (mogą wydłużyć ten czas stosując karty gry). Po wystąpieniu 

następuje sesja pytań ze strony Rzeczników pozostałych partii (do 10). Po 

zakończeniu wszystkich konferencji oraz sesji pytań – następuje 

głosowanie zgodnie z zasadami przedstawionymi wcześniej (patrz np. 

Prezentacja materiałów prasowych). 

 

RUNDA SPECJALNA 1 – rozgrywana na zasadzie 30 minutowej przerwy, w 

czasie której wszyscy zebrani uczestnicy mogą namieszać w całym 

scenariuszu dodając naturalności i nieprzewidywalności rozgrywce. 

Wykorzystując indywidualne charakterystyki postaci i cele oraz poznane 

informacje (haki, afery w które partie i kandydaci są zamieszani). Każdy 

uczestnik może np.: 

 Przekazać innej partii informacje tajne (haki, afery), które ta 

wykorzysta w późniejszej rozgrywce (np. w czasie debaty lub 

wystąpień Kandydatów). 

 Sprzedać informacje (haki, afery) za lepszą pozycje i przejście do 

nowej partii (np. ktoś chce być Kandydatem na Prezydenta, a w 

obecnej partii jest Rzecznikiem Prasowym – może sprzedać innej 

partii haki dogadując się z Prezesem tej partii. Wówczas po 

przekazaniu haków w czasie rundy wewnątrzpartyjnej partia musi 

                                                           
3 Najpierw jedno pytanie do Kandydata nr 1, kolejno pytanie Kandydat nr 2… gdy każdy 
Kandydat otrzyma pytanie – prowadzący zadaję pytanie nr 2 do Kandydata nr 1, Kandydata 
nr 2… 

zgłosić chęć wyborów wewnątrzpartyjnych – mimo to, nie 

gwarantuje to objęcia nowego stanowiska, bo większość głosów 

partii może być przeciwko, co może doprowadzić np. do odwołania 

Prezesa partii, który może podjąć takie ryzyko, by zyskać haki na 

oponentów, a jednocześnie utracić samemu władzę). 

  Runda ta również może doprowadzić do rozpadu danej partii (gdy 

np. każdy z członków partyjnych będzie chciał odejść do innej 

partii). 

 W czasie rundy specjalnej (w przypadku rozgrywek 

wieloosobowych) dotychczasowi uczestnicy, którzy odpali we 

wcześniejszych rundach mogą próbować dołączyć do danych partii, 

mogą również pozostać jedynie wyborcami lub też stworzyć 

wydarzenie gry (demonstrację). 

 

Runda wewnątrzpartyjna nr 3 

Partia przygotowuje swojego Kandydata na Prezydenta do udziału w 

debacie. Przygotowuje i wybiera pytania, które Kandydat zada swoim 

oponentom – może wykorzystać również tajne informacje z teczek, które 

udało się pozyskać w czasie rundy specjalnej. 

Debata pomiędzy kandydatami nr 1 

Rozgrywka:   

Tura 1: Prowadzący zadaje pytania do danych kandydatów (3 pytania w 3 

rundach3). Każdy Kandydat ma 90 sekund na udzielenie odpowiedzi od 

momentu zadania pytania. 



Tura 2: Każdy Kandydat ma prawo zadać do 3 pytań łącznie, które może 

rozdzielić na dowolnych oponentów. Czas na zadanie pytania: 30 sekund, 

czas na odpowiedź: 90 sekund (można wykorzystywać karty gry m.in.: 

wydłużać czas na odpowiedź, zmienić pytanie lub przekierować przy 

pomocy karty gry pytanie na innego Kandydata). 

Głosowanie – zgodnie z wcześniej przedstawionymi zasadami. 

Runda wewnątrzpartyjna nr 4 w czasie tej rundy Partie przygotowują 

swoich Kandydatów do indywidualnego wystąpienia na wybrany temat 

(można łączyć np. wydarzenia gry, odnosić się do wcześniejszych 

wypowiedzi oponentów, debaty, materiałów prasowych, wpadek lub 

skoncentrować się na swoim pomyśle). 

Wystąpienie indywidualne kandydatów nr 1 Każdy kandydat występuje 

indywidualnie (może wykorzystać karty gry). 

Głosowanie – w grze zostaje 2 kandydatów (od tej pory wszystkie 

ważności głosów partyjnych wracają do podstawowych wartości4) 

Głosowanie główne – wszystkie partie oddają swoje głosy zgodnie z 

wartością głosów uzyskanych do tej pory. Suma głosów partii składa się na 

60% wszystkich głosów. Każdy uczestnik gry (niezależnie czy jest w partii, 

czy uczestniczy już tylko jako obserwator oddaje również głos na 

wybranego Kandydata). Suma głosów indywidualnych stanowi 40% 

wszystkich głosów. 

Pozostałe rundy: Runda wewnątrzpartyjna nr 5, Prezentacja materiałów 

prasowych nr 2, Runda specjalna nr 2, Runda wewnątrzpartyjna nr 

6,Konferencja prasowa nr 2, Runda wewnątrzpartyjna nr 7, Debata 

pomiędzy kandydatami nr 2, Runda wewnątrzpartyjna nr 8, Wystąpienie 

                                                           
4 Głosy każdej partii równe są sobie. Decydują głosy wyborców 1 wyborca = 1 głos. 

indywidualne kandydatów nr 2 odbywają się z zachowaniem zasad 

przedstawionych wcześniej. 

W czasie ostatniej rundy wewnątrzpartyjnej nr 9 – partie wraz z 

kandydatami przygotowują przemówienia kandydatów, które wygłoszą w 

swoich sztabach wyborczych (na wypadek wygranej lub przegranej). 

Równolegle w czasie tej rundy odbywa się głosowanie na Prezydenta. 

Ogłoszenie wyników wraz z animacjami wykresów następuje na scenie 

(dodatkowa oprawa, proporczyki, mównica, konfetti, balony itd.). Pierwszy 

występuje Kandydat, który zajął drugie miejsce. Grę kończy przemówienie 

Kandydata, który wygrał wybory prezydenckie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYBORY 
PARLAMENTARNE  

Rozgrywamy w zbliżony sposób do rozgrywki wyborów prezydenckich.  

 Zamieniamy prezentacje Kandydatów na prezydenta na 

Kandydatów na premiera.  

 W docelowej rozgrywce bierze udział 8 partii. 

 Pozostali członkowie partii, które nie weszły do finałowej rozgrywki 

może dołączyć się do uczestniczących partii, mogą również 

pozostać w roli wyborców lub jako wyborcy utworzyć jedną lub 

kilka z wyróżnionych grup lub brać udział w dodatkowych 

wydarzeniach gry. 

 Jednocześnie w końcowej fazie głosowania partie uzyskują 

odpowiednią liczbę mandatów ze względu na uzyskane głosy.  

Scenariusz wyborów parlamentarnych możemy poszerzyć dodatkowo o 

takie elementy jak: 

 Uformowane grupy lobbingowej składającej się z przedstawicieli 

partii, które nie weszły do głównej rozgrywki (nie są w 8 partiach 

ubiegających się o wejście do sejmu). Grupa lobbingowa ma w 

zamian za tajne informacje (haki i afery – którymi może handlować 

z pozostałymi partiami) wyraża przychylność dla danej partii w 

czasie głosowania dodając tym samym +5pt do wartości głosu 

danej partii. 

 Media. Warianty z mediami wykorzystywane są przede wszystkim 

przy realizacji w modułach merytorycznych wystąpień przed 

kamerami, szkoleń z zakresu wystąpień publicznych, retoryki, 

dyskusji w mediach.  

Możliwość wprowadzenia do 3 stacji telewizyjnych (lewicowe, 

prawicowe i centrum), które po danych rundach będą 

prezentowały w określony sposób wiadomości zebrane do tej pory. 

Naturalnie dane media będą bardziej przychylne dla partii, które 

popierają. Umożliwia to dodatkowe warianty rozbudowy 

rozgrywki: 

o Nagrywanie 100’ – w przerwach dane partie mogą ubiegać 

się o udzielenie krótkiego wywiadu tzw. setki. Wówczas 

kandydaci są nagrywani, a po przerwie ich przemówienia 

są odtwarzane. W takim wariancie wprowadzamy 

dodatkowy moduł głosowania do całej rozgrywki na 

najlepsze wystąpienie.  

o Wywiady w danych mediach – przeprowadzane wywiady 

przez dane stacje telewizyjne z różnymi kandydatami. W 

takiej sytuacji media lewicowe i prawicowe 

przeprowadzają wywiady z przedstawicielami wszystkich 

partii. Również dodajemy dodatkowy moduł głosowania. 

o Telewizja śniadaniowa – spotkanie przy tym samym stole 

przedstawicieli każdej z partii oraz dyskusja na jeden temat 

+ moduł głosowania. 

o Wiadomości – Przedstawienie wiadomości przez 

prowadzącego z danej stacji (lewicowa, prawicowa i 

centrum) wydarzeń w oparciu o nagrane materiały i relacje 

z wyborów (wykorzystywane fragmenty z afer i haki). + 

moduł głosowania.  

o Odnoszenie się do wywiadów i pozostałych treści – w 

pełnym wymiarze rozgrywki wprowadzenie mediów 

umożliwia naszym partiom i kandydatom odnoszenie się w 

wypowiedziach (np. w czasie debat, konferencji prasowych 

i in.) do informacji podanych przez media (również np. 

zmanipulowanych). 



WYDARZENIA GRY  
(karty wydarzeń gry + wydarzenia losowe) 

Wydarzenia gry w różnej formie mogą być wprowadzane w każdym 

momencie przez prowadzącego lub przez samych uczestników na 

podstawie rund specjalnych. Wydarzenia gry można rozbudowywać i 

modyfikować o dowolne potrzebne dla realizacji modułów merytorycznych 

zdarzenia, poniżej prezentowane są przykładowe: 

 Wypadek samochodowy z udziałem jednego z Kandydatów  

(warianty: źle oznakowana kolumna samochodów 

uprzywilejowanych; prowadzenie prywatnego pojazdu pod 

wpływem alkoholu; zły stan techniczny pojazdu np. stare opony).  

 Rosnące ceny ropy/cukru/produktów – w przypadku 

wprowadzenia takiego wydarzenia gry należy jasno podać jakie są 

przyjmowane dane: na świecie, od kiedy wzrost, jakie prognozy itd. 

Dotyczy to również wypadku samochodowego i podobnych 

zdarzeń gry. Zdarzenia gry można prezentować na podstawie 

wykluczających się informacji z różnych źródeł np. w przypadku 

wypadku samochodowego jednym źródłem mogą być wywiady z 

naocznymi świadkami, innym źródłem skrzynka rejestrująca dane 

znajdująca się w samochodzie, opinia eksperta itd.) W takim 

przypadku w rozgrywce dane partie/kandydaci/rzecznicy mogą 

odnosić się do wybranych i wygodnych dla nich faktów 

jednocześnie operując nimi zgodnie z modułami merytorycznymi 

np. przeramowując wypowiedzi ekspertów.  

 Wystąpienie pod wpływem – nagranie lub opinia świadka, że 

Kandydat występował pod wpływem alkoholu i/lub w 

nieodpowiedni sposób się zachowywał. 

 

 

 

 

 Nadmierne korzystanie ze środków rządowych – prywatne 

podróże Kandydata/członków partii samolotem lub za publiczne 

pieniądze. 

 Afera dotycząca przeszłości kandydata – wszystkie afery, w które 

mógł być zaangażowany kandydat. Przygotowywane w przypadku 

wykorzystywania haków/afer w rozgrywkach danych scenariuszy. 

Przykład: Kandydat był zamieszany w aferę dotyczącą 

organizowanego przez ZUS przetargu na drukarki o wartości 

200.000 zł – odpowiadał za jego realizację. Przez „przypadek” 

jedyna firmą produkująca takie drukarki , która wygrała przetarg, 

to firma jego siostrzeńca.  

 Sankcje UE i sytuacje na arenie międzynarodowej – stosowane jako 

doprecyzowane informacje, do których odnoszą się Kandydaci w 

czasie: debat, konferencji prasowych i wystąpień. 

 Palnięcie głupoty w wywiadzie/wypowiedzi – przez danego 

polityka. Przykłady: Kandydat na Prezydenta był wcześniej MSZ w 

czasie wypowiedzi w mediach powiedział, że widział się z 

Prezydentem San Escobar. Przykład 2: Polityk w swoim 

przemówieniu powiedział, że „nikt nam nie wmówi, że białe jest 

białe, a czarne jest czarne”. Przykład 3: w prywatnej rozmowie, 

która została nagrana powiedział: „Chrzanić ten strajk taksówkarzy 

i górników. Za 10 lat i tak zastąpią ich roboty, a oni wylądują na 

bruku!”. 

 Tematy: Słabnąca złotówka, sytuacja na świecie, reforma 

szkolnictwa –grupa przykładowych tematów do odnoszenia się w 

czasie debat i konferencji. Koniecznie musi być doprecyzowana i 

dobrze przygotowana! 



 Grupa dodatkowych wydarzeń gry dotycząca poszczególnych 

polityków i kandydatów mogąca znaleźć się w teczce tajnych 

informacji danej partii i mogąca zostać wykorzystana jako 

haki/afery:  

o Teczka IPN Współpraca z SB 

o Wypłyniecie na światło dzienne taśm/nagrań 

o Ujawnienie powiązań finansowych 

 Demonstracje i strajki – mogą zostać wprowadzone przez 

Prowadzącego – realizują je grupy wyborców domagające się 

większych przywilejów/wyjaśnienia afery. 

 Konsultacje społeczne – mogą zostać wprowadzone przez 

Prowadzącego jako konieczne do przeprowadzenia przy pomyśle 

wprowadzenia reformy. Konsultacje przeprowadzane są na 

zasadzie zbliżonej do konferencji prasowej – wystąpienie danej 

osoby z partii + sesja pytań i odpowiedzi + moduł głosowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTY GRY: 
W czasie rozgrywanych scenariuszy Partie lub poszczególne Postacie 

(Kandydat na Prezydenta, Rzecznik Prasowy i in.) spotykają się z różnymi 

wyzwaniami przypisanymi do charakterystyki ich postaci. Przykładowo 

Kandydat na Prezydenta bierze udział w debacie Prezydenckiej, jak i 

występuje w czasie indywidualnych przemówień. Pozostałe partie oraz 

wyborcy w drodze głosowania ustalają kto wygrał daną rundę. Poza 

konsekwencjami (np. odpadnięcie z gry) Partie i Postacie mogą uzyskać 

tzw. karty gry. Każda karta gry może być wykorzystana tylko raz w 

dowolnym momencie. O wykorzystaniu karty gry decyduje partia przed 

rozpoczęciem nowego etapu scenariusza lub w określonych przypadkach 

dana Postać już w trakcie nowego etapu gry. W przypadku korzystania 

przez daną Postać – musi ona decyzją Partii mieć dane karty przy sobie – 

wykorzystanie jej zgłasza poprzez jej podniesienie (np. w czasie 

przemówienia lub odpowiedzi na pytanie reportera). Trzeba mieć na 

uwadze, że nasz Kandydat może być sabotażystą, a więc może chcieć np. 

zagrać na niekorzyść naszej partii i wykorzystać wszystkie karty gry. W 

Political Games – do samego końca, nie wiesz kto jest sprzymierzeńcem, a 

kto tylko czeka, by wykorzystać odpowiedni moment. 

Każdą kartę gry Partie i Postacie mogą wymienić na: 

 Dodatkową minutę przemówienia (1 karta gry = +1 minuta) 

Maksymalnie można łączyć do 5 kart gry. 

 Zabranie minuty przemówienia z czasu przeznaczonego dla 

Kandydata konkurencyjnej partii (maksymalnie do wykorzystania 1 

karta/kandydat). 

 Obronę przed zastosowaniem karty gry na naszej partii/postaci. 

Przykład Partia X chce wykorzystać kartę gry do zabrania minuty z 

przemówienia partii Y. Partia Y dysponuje jeszcze dwoma kartami  

 

 

 

gry – może jedną z nich wykorzystać do obrony (zeruje to wynik na 

zasadzie -1 +1 więc czas przemówienia pozostaje regulaminowy). 

Może również wykorzystać swoją drugą kartę gry do dodania 1 

minuty na wypowiedź swojego kandydata, wówczas ma +1 minutę 

względem regulaminowego czasu. 

 W czasie konferencji prasowej lub debaty kartę gry można 

wykorzystać jako kartę zmieniająca pytanie (gdy otrzymujemy 

niewygodne pytanie = możemy wykorzystać kartę gry, by nie 

odpowiadać na dane pytanie. 

 3 karty gry możemy wykorzystać do zatuszowania wykorzystanego 

przez konkurencję haka. 

 Kartę gry możemy wykorzystać jako formę przedłużenia czasu 

przeznaczonego na rundę wewnątrzpartyjną. 1 karta gry = 1 

minuta. Naturalnie wydłuża to rundę wewnątrzpartyjną dla 

wszystkich partii – jednocześnie karta gry odliczana jest tylko od 

puli kart gry zgłaszających ten postulat. 

 

 

 

TIP: Ze względu na pełen wachlarz możliwości realizowania rozgrywek i 

scenariuszy z wykorzystaniem Political Games. Sugerujemy, by dodatkowe 

elementy jak właśnie karty gry były kontrolowane przez Przewodniczącego 

Komitetu Strategicnego.  

 



 

 

Wywiady z mediami (nagrywane i odtwarzane, pytania przygotowują 

partie) 

UWAGA: kluczowym elementem gry jest ustalenie ram realizowanego 

scenariusza(y), tak by wszystkie partie bazowały na tych samych 

wyjściowych danych (np. liczba wypadków, okoliczności…). Każda partia 

szykując swoje wystąpienie w czasie spotkań sztabu wyborczego lub partii 

samodzielnie zarządza projektem – ustala np. kto zbiera informacje, by 

dopiero przejść do konstruowania przekazu, który zostanie wykorzystany. 

W czasie tych spotkań podejmowane są również decyzje o wykorzystanych 

mechanizmach psychologicznych w przemówieniu, cele przemówienia 

(przekonanie wyborców do swoich pomysłów, zażegnanie kryzysu 

wizerunkowego, pomniejszenie roli danego wydarzenia np. przekazania 

stanowisk znajomym, nowych okoliczności wypadku itp. – patrz karty 

wydarzeń) 

 

Gdy partie występują walcząc ze sobą – walczą o dodatkowe mandaty, 

które przekładają się na ważność głosu. Dodatkowo każdy kandydat który 

wygrywa otrzymuje dodatkowe punkty dla partii, które przyznawane są 

w czasie konwentów partii za zasługi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULY 
MERYTORYCZNE: 
Głównym założeniem gry szkoleniowej: Political Games jest ćwiczenie 

zdobytych umiejętności w atrakcyjnej, eventowej i żywej grze, w której 

wszystko może się wydarzyć. Uczestnicy mają za zadanie wykorzystać w 

czasie wystąpień, debat i poszczególnych wariantów rozgrywek spójny 

system prezentacyjny, którego uczą się we wcześniejszych modułach 

merytorycznych. W zależności od formy rozbudowania szkolenia, system 

może zawierać różne moduły merytoryczne: 

a. Komunikacja niewerbalna (postawa, gestykulacja) 

b. Gry statusowe 

c. Elementy improwizacji 

d. Praca z emocjami (własnymi i odbiorców jak np. 

wyprowadzanie z równowagi przeciwnika) 

e. Chwyty erystyczne 

f. Wywieranie wpływu (frazy lingwistyczne, zasady 

wywierania wpływu, prepozycje, metaprogramy, systemy 

reprezentacyjne, implikacje i in.) 

g. Praca z głosem (budowanie napięcia, pauzy) 

h. Wykorzystywanie mechanizmów psychologicznych (stopa 

w drzwiach, drzwiami w twarz, identyfikacja, reguła 

konsekwencji, społeczny dowód słuszności, efekt aureoli, 

budowanie raportu, figura a tło, niewiedza wielu, reguła 

kontrastu i wiele innych). 

i. Modele (np. model przemówień publicznych) 

j. Budowa autorytetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k. Wchodzenie w stan Flow oraz praca z emocjami – techniki 

redukcji stresu (np. Time Line, praca z przekonaniami, test 

kamery) 

l. Tworzenie przekonujących prezentacji 

m. Wzorce sprzedażowe 

n. Storytelling 

o. Wystąpienia przed kamerami 

p. Wystąpienia publiczne 

q. Komunikacja za pomocą metafor 

r. Modelowanie wybranych mówców (w tym polityków np.: 

Putina, Obamy, Merkel)  

s. Motywowanie 

t. Role zespołowe 

u. Zarządzanie zespołem 

 

 



DODATKI: 
Gra Political Games: The power of psychological influence that really counts 

posiada możliwość adaptacji jej założeń i zastosowanych mechanik 

rozgrywek do większości potrzeb szkoleniowych np. w zakresie zarządzania 

zespołem, motywowania pracowników, planowania strategii rozwoju, 

dopasowywania kanałów komunikacji do grup docelowych, 

segmentowania ryku, profilowania wyborców, przemówień publicznych, 

tworzenia przekazów perswazyjnych i in. 

Celem stworzenia takiego dodatku po analizie potrzeb szkoleniowych 

projektowane jest szkolenie „szyte na miarę” pod konkretne potrzeby 

uczestników. Tworzymy w ten sposób moduł merytoryczny, który będzie 

dostarczał kontentu szkoleniowego w praktyczny sposób (ćwiczenia, 

warsztaty, praca w grupach, symulacje, zadania) mający na celu 

wykształcenie i/lub rozwinięcie danych zachowań i umiejętności, które 

kolejno będą przekładane na dodatek do gry Political Games. 

Pomiar efektywności realizowanych szkoleń opieramy na Modelu 

Kirkpatricka (jeżeli nie wiesz czym jest ten model zapraszamy do lektury 

polecanego artykułu). 

Przykłady dodatków realizowanych na zasadzie MODUŁ MERYTORYCZNY + 

IMPLIKACJA (w środowisko gry PG)  

 

 

 

 

 

 

DODATEK „Modelowanie mówców” 

MODUŁ MERYTORYCZNY 2 x 90 minut 

W czasie modułu merytorycznego uczestnicy szkolenia poznają proces 

modelowania, wybrane zagadnienia z zakresu teatru improwizacji oraz 

proces uczenia się poprzez wchodzenie w role.W czasie realizacji modułów 

merytorycznych koncentrujemy się na odniesieniach względem wybranych 

mówców i polityków (Putin, Merkel, Obama, Blair, Bush, Clinton…) poprzez 

pryzmat badań naukowych z zakresu marketingu politycznego oraz 

psychologii. 

Uczestnicy w grupach po poznaniu procesu modelowania wybierają 

interesujących ich polityków i/lub mówców. Na podstawie materiału 

filmowego uczą się tworzyć model występowania charakterystyczny dla 

danego mówcy łącząc to z płaszczyzną 4MATu prezentacyjnego oraz 

przechodząc przez pełen Cykl Kolba. 

W kolejnym etapie odgrywają przemówienia testowe i udoskonalają 

stworzone modele mówców, tak by finalnie przygotować pięciominutowe 

przemówienie z wykorzystaniem opracowanego modelu mówcy. W 

przypadku realizacji trzech modułów po 90 minut istnieje możliwość 

stworzenia hybrydowego modelu mówcy – zawierającego najlepsze 

elementy stworzonych do tego etapu modeli. 

Przykłady mówców dotyczą również modułów powiązanych z komunikacją 

niewerbalną (np. stosowanie dotyku społecznego, który wg badań 

zwiększa siłę naszego wpływu nawet o 22%), zasad wywierania wpływu 

(np. reguła wzajemności), zasad wywierania wpływu na potencjalnych 

wyborców (uśmiechnięci vs nieuśmiechnięci czy też upper hand i 

http://blog.krolartur.com/model-kirkpatricka-czyli-4-poziomy-skutecznosci-szkolen/


możliwości reakcji), zasad traktujących o wizerunku (kolor krawatu, 

garnituru). 

 

IMPLEMENTACJA w Political Games 

Uczestnicy wewnątrz danej partii otrzymują losowy model danego mówcy 

(np. Baracka Obamy oraz  Wladimira Putina) do teczki partii. Zadaniem 

osób występujących w scenariuszach wyborów prezydenckich (np. 

scenariusz debaty) i/lub wywiadów z mediami i/lub konferencji prasowej. 

Uczestnik ma również za zadanie wyćwiczyć spontaniczne reakcje zgodne z 

danymi modelami mówcy np. odpowiednie ustawienie się na scenie w 

czasie przywitania/przemówienia reakcję na zastosowanie upper hand ze 

strony oponenta (by zostać lepiej ocenionym przez odbiorców/wyborców). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DODATEK „Role zespołowe”  

MODUŁ MERYTORYCZNY 2 x 90 minut. 

Uczestnicy szkolenia uczą się o koncepcji Meredith Belbin ról zespołowych, 

każdy z uczestników przechodzi przez kwestionariusz ról zespołowych 

dzięki czemu określa jakie ma dominujące role zespołowe, które naturalnie 

przyjmuje (np. Człowiek Akcji, Człowiek Kontaktów, Naturalny Lider, 

Siewca, Sędzia…). Uczestnicy poznają w praktyce charakterystykę danych 

konceptów ról zespołowych oraz przykłady ich zachowań. Dzięki analizie 

mocnych i słabych strony zyskują wiedzę w zakresie jak rozwijać dane 

kompetencje, a w konsekwencji przygotować plan rozwoju, który będą 

mogli wdrożyć zaraz po szkoleniu. Uczestnicy poznają w szeregu ćwiczeń i 

symulacji, jak dobierać zespoły projektowe ze względu na przyjmowane 

role zespołowe, tak by efekty zespołów były jak najlepsze. 

IMPLEMENTACJA w Political Games 

Uczestnicy na etapie formowania partii mają za zadanie określić własne 

role zespołowe, mając wiedzę z zakresu wykorzystania ról zespołowych dla 

efektu synergii. Dzięki odpowiedniemu przydzieleniu stanowisk wewnątrz 

partii oraz zadań stającymi przed partią mogą wykorzystać wiedzę w 

praktyce redukując liczbę konfliktów, wykluczenie, prokrastynację i 

maksymalizując potencjał danych ról zespołowych w realizacji celów i 

wyzwań indywidualnych i grupowych. 

 

 

 

 

Jeżeli sam chcesz uatrakcyjnić prowadzony event lub szkolenie przy 

wykorzystaniu Political Games warto pamiętać o: 

 Proponowane karty gry 

 Teczki partyjne z charakterystyką, celami partii i indywidualnymi) 

 Teczki tajemnic partii 

 Urny i karty do oddawania głosów 

 Kamery, mikrofony, statywy i sprzęt niezbędny do nagrywania i 

montażu wystąpień 

 Utrwalanie wystąpień wszystkich kandydatów w danych turach i 

montaż podsumowującego materiału. 

 Atrapy mikrofonów danych stacji telewizyjnych 

 Mównice w wystąpieniach i debatach 

 Aranżacja studia przy realizacji nagrań w wariantach z telewizją 

śniadaniową 

 Dla identyfikacji partyjnej przy podziale na tury – emblematy 

partyjne (chorągiewki, zaczepki do marynarek, tabliczki z rolami 

partyjnymi etc.) 

 Dla głównych wystąpień wykorzystanie gry świateł i efektów 

specjalnych (wytwornice do dymu, światła estradowe etc.) 

 W przypadku bardzo rozbudowanych szkoleń – nagranie własnego 

spotu wyborczego danej partii, montaż oraz prezentacja spotu 

przed każdym wystąpieniem. 

 Systemy zbiorowego głosowania 

 Animacje wyników 

 

 

 

http://www.belbin.com/about/belbin-team-roles/


REALIZACJA & WSPOLPRACA
 

Dysponując zapleczem logistycznym oraz współpracując z trenerami 

realizujemy rozgrywki gier szkoleniowych oraz realizacji modułów 

merytorycznych na terenie całego kraju. Współpracując jednocześnie z 

agencjami eventowymi, które mogą urozmaicić swoją ofertę o atrakcyjną 

formę eventowo-szkoleniową dla swoich klientów, którzy coraz częściej 

skłaniają się ku rozwiązaniom dającym pracownikom podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności niż czysto eventowe rozwiązania. 

 

Jeżeli jesteś zainteresowany realizacją szkolenia w konwencji Political 

Games: The power of psychological influence that really counts lub 

reprezentujesz agencję eventową – zapraszamy do kontaktu pod adresem 

biuro@nafnaf.pl .  
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